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1 Yleisiä ohjeita
1.1 Käyttöohjeen käyttöä koskevia huomautuksia

Käyttöohje on tuotteen tärkeä osa ja sisältää sen käyttöön ja huoltoon liittyviä tärkeitä
ohjeita. Käyttöohje on tarkoitettu kaikille henkilöille, jotka suorittavat tuotteeseen kohdis-
tuvia pystytys-, asennus-, käyttöönotto- ja huoltotöitä.
Käyttöohjeen on oltava käytettävissä luettavassa kunnossa. Varmista, että laitteistosta
ja sen käytöstä vastaavat sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevät hen-
kilöt ovat lukeneet käyttöohjeen kokonaisuudessaan ja ymmärtäneet sen sisällön. Mikäli
sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys SEW-EURODRIVEen.

1.2 Turvaohjeiden rakenne
Tämän käyttöohjeen turvaohjeiden rakenne on seuraavanlainen:

Kuvasymboli MERKKISANA!
Vaaran tyyppi ja aiheuttaja.
Laiminlyönnin mahdollisia seurauksia.
• Toimenpiteet vaaran välttämiseksi.

Kuvasymboli Merkkisana Merkitys Laiminlyönnin seuraukset
Esimerkki:

Yleinen vaara

Erityinen vaara,
esim. sähköisku

VAARA! Välittömästi uhkaava vaara Kuolema tai erittäin vakava 
loukkaantuminen

VAROITUS! Mahdollinen vaaratilanne Kuolema tai erittäin vakava 
loukkaantuminen

VARO! Mahdollinen vaaratilanne Lievä vammautuminen

SEIS! Mahdolliset aineelliset vahingot Käyttölaitejärjestelmän tai sen ympäristön 
vahingoittuminen

HUOM! Hyödyllinen ohje tai vihje.
Helpottaa käyttölaitejärjestelmän 
käsittelyä.
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1.3 Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset
Käyttöohjeen noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mahdol-
liset takuuvaatimukset voidaan täyttää. Lue käyttöohje ennen kuin käytät laitetta! 
Varmista, että käyttöohje on laitteistosta ja yrityksestä vastaavien sekä laitteen parissa
omalla vastuullaan työskentelevien henkilöiden saatavilla ja luettavassa kunnossa.

1.4 Vastuun rajoitus
Käyttöohjeen noudattaminen on räjähdyssuojattujen sähkömoottoreiden varman toi-
minnan sekä tuotteen ilmoitettujen ominaisuuksien ja suoritusarvojen saavuttamisen
perusedellytys. SEW-EURODRIVE ei vastaa henkilö- tai omaisuusvahingoista, joiden
syynä on käyttöohjeen noudattamatta jättäminen. Tuotevastuu raukeaa sellaisissa
tapauksissa.

1.5 Tuotenimet ja tavaramerkit
Tässä käyttöohjeessa mainitut merkit ja tuotenimet ovat haltijoidensa omistamia tavara-
merkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

1.6 Tekijänoikeusmerkintä
© 2008 – Kaikki oikeudet pidätetään.
Kaikenlainen – myös osittainen – kopiointi, muokkaaminen, levittäminen tai muu
hyödyntäminen on kielletty. 

1.7 Terminologiaa koskevia ohjeita
Sarjan DOP11B (Drive Operator Panel) käyttöpäätteet voivat kommunikoida samanai-
kaisesti eri tiedonsiirtokanavien kautta sekä SEW-taajuusmuuttajien että valittujen
ohjelmoitavien ohjainkorttien (PLC) kanssa.
Molempia laitteita (PLC ja taajuusmuuttaja) kutsutaan tässä dokumentissa
selvyyden vuoksi ohjaimiksi.

1.8 Purkaminen ja hävittäminen
Kun käyttöpääte poistetaan käytöstä, on huolehdittava joko koko laitteen tai yksittäisten
osien uusiokäytöstä kulloinkin voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Ota huomioon, että seuraavat komponentit sisältävät aineita, jotka voivat olla tervey-
delle tai ympäristölle vaarallisia: lithiumakut, elektrolyyttikondensaattorit ja kuvaruutu.
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2 Turvallisuusohjeita
2.1 Yleisiä ohjeita

• Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi.
• Tarkista lähetys toimituksen yhteydessä mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta.

Ota välittömästi yhteyttä toimittajaan, mikäli havaitset vaurioita.
• Käyttöpääte täyttää EMC-direktiivin 89/336/ETY artiklan 4 mukaiset vaatimukset.
• Älä käytä päätettä räjähdysvaarallisissa ympäristöissä.
• SEW-EURODRIVE ei ota minkäänlaista vastuuta varusteista, joihin on tehty muu-

toksia tai muutosasennuksia.
• Laitteessa saa käyttää vain varaosia ja lisävarusteita, jotka on valmistettu SEW-

EURODRIVEn vaatimusten mukaisesti. 
• Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen päätteen asennusta, käyttöön-

ottoa tai korjausta.
• Päätteen rakoihin tai aukkoihin ei saa missään nimessä päästä nestettä. Se voi aihe-

uttaa tulipaloja tai johtaa siihen, että varusteet johtavat sähköä.
• Päätettä saa käyttää vain erityisen koulutuksen saanut ammattitaitoinen henkilö-

kunta.

2.2 Määräysten mukainen käyttö
Sarjan DOP11B käyttöpäätteet ovat teollisten ja kaupallisten laitteistojen käyttöön ja
diagnoosien tekoon tarkoitettuja laitteita.
Ohjaukseen on ehdottomasti sisällytettävä soveltuva DOP11B:n ja ohjausten välisistä
tiedonsiirtovirheistä ilmoittava reaktiolaite. Sen lisäksi on varmistettava soveltuvia
toimenpiteitä (esm. päätekytkimiä, asennonvalvontaa) käyttämällä, että DOP11B ei
pääse vaurioitumaan tiedonsiirtovirheen sattuessa.
Käyttöönotto (määräysten mukaisen käytön aloittaminen) on kielletty niin kauan, kunnes
on varmistuttu siitä, että kone täyttää EMC-direktiivin 2004/108/EY mukaiset vaati-
mukset ja lopputuotteen on todettu vastaavan konedirektiivin 98/37/EY (EN 60204)
vaatimuksia.
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2.3 Asennus ja käyttöönotto
• Pääte on tarkoitettu kiinteään asennukseen.
• Sijoita pääte asennuksen ajaksi tukevalle alustalle. Päätteen putoaminen voi aihe-

uttaa vaurioita.
• Asenna pääte asennusohjeen mukaisesti.
• Maadoita laite oheisten asennusohjeiden määräysten mukaisesti.
• Asennus on annettava erityisen koulutuksen saaneen, ammattitaitoisen henkilökun-

nan suoritettavaksi.
• Suurjännite-, signaali- ja virransyöttöjohdot on sijoitettava erilleen toisistaan.
• Tarkista, että jännitelähteen jännite ja polariteetti ovat oikein, ennen kuin liität päät-

teen jänniteverkkoon.
• Kotelossa olevat aukot on tarkoitettu ilman kiertämistä varten, eikä niitä saa peittää.
• Älä sijoita päätettä paikkoihin, joissa se joutuu voimakkaan magneettikentän vaiku-

tuksen alaiseksi.
• Päätettä ei saa asentaa tai käyttää suorassa auringonpaisteessa.
• Oheisvarusteiden on oltava käyttötarkoitukseen soveltuvia.
• Tiettyjen päätemallien näytön lasi on suojattu laminoidulla kalvolla naarmuuntumisen

välttämiseksi. Kalvo on irrotettava asennuksen jälkeen varovasti, jotta staattinen
sähkö ei pääse vahingoittamaan päätettä.

Turvatoimenpiteiden ja -laitteiden on oltava voimassa olevien määräysten
mukaisia (esim. EN 60204 tai EN 50178).
Tarvittava suojatoimenpide: laitteen maadoitus
Tarvittavat suojalaitteet: ylivirtasuojalaitteet

2.4 Turvatoiminnot

VAROITUS!

Sarjan DOP11B käyttöpäätteitä ei saa käyttää turvatoiminnoissa ilman ylemmän tason
turvajärjestelmiä.
Kuolema tai vakava loukkaantuminen.
• Käytä ylemmän tason turvajärjestelmiä koneiden ja ihmisten turvallisuuden varmis-

tamiseksi.
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2.5 Kuljetus/varastointi
Tarkista toimitus heti mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta. Ilmoita niistä välittömästi
kuljetusliikkeelle. Mikäli toimitus on päässyt vaurioitumaan, käyttöpäätettä ei saa ottaa
käyttöön.
Käytä tarkoitukseen soveltuvia ja riittävästi mitoitettuja kuljetusvälineitä. 
Mikäli käyttöpäätettä ei asenneta välittömästi, sitä on säilytettävä kuivassa ja pölyttö-
mässä tilassa.

2.6 Laitteen käyttöä koskevia ohjeita
• Pidä pääte aina puhtaana.
• Hätäpysäytys- ja muita turvatoimintoja ei saa ohjata käyttöpäätteestä.
• Huolehdi siitä, että painikkeet, kuvaruutu tms. eivät joudu kosketuksiin teräväkul-

maisten esineiden kanssa.
• Muista, että pääte on käyttövalmis ja se reagoi painikkeiden ja kosketuskuvaruudun

komentoihin, vaikka taustavalo ei enää palaisikaan.

2.7 Huolto 
• Virhevastuuvaatimukset on määritetty sopimuksella.
• Puhdista kuvaruutu ja päätteen etupuoli miedolla puhdistusaineella ja pehmeällä

pyyhkeellä.
• Korjaustyöt on annettava erityisen koulutuksen saaneen, ammattitaitoisen henkilö-

kunnan suoritettavaksi.
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3 Laitteet tiedot, asennus ja laitteisto
3.1 Johdanto

Nykyaikaisen teollisen tuotantoympäristön asettamat vaatimukset kasvavat jatkuvasti.
Samalla konetta käyttävän henkilökunnan vastuu kasvaa ja työn määrä lisääntyy. Käyt-
täjän on saatava koneen tilatiedot helposti ja nopeasti näkyviin, ja hänen on pystyttävä
muuttamaan asetuksia välittömästi ja joustavasti. Ohjausten toimintoja laajennetaan ja
viimeistellään jatkuvasti. Näin monimutkaisia prosesseja voidaan säädellä tehok-
kaammin. Käyttöpäätteet takaavat ihmisen ja koneen välisen selkeän ja turvallisen
tiedonkulun myös erittäin vaativissa tuotantoprosesseissa.
Graafiset käyttöpäätteet on kehitetty vastaamaan ihmisen ja koneen väliselle rajapin-
nalle asetettuja vaatimuksia prosessien valvonnassa ja säätelyssä mitä erilaisimmilla
tuotantotekniikan käyttöalueilla. Pääte helpottaa käyttöhenkilökunnan työtä mukautu-
malla tarkasti kulloinkin kyseessä olevaan tehtävään. Näin käyttäjä voi käyttää työssään
hänelle entisestään tuttuja käsitteitä ja määritelmiä.
Projektit kootaan käyttöpäätteeseen valikkopuuksi tai sekvenssiksi. Valikkopuussa on
päävalikko (esim. yleiskatsaus) sekä useita alavalikkoja, jotka sisältävät kyseistä aluetta
koskevia yksityiskohtaisia tietoja. Käyttäjä valitsee yleensä näytettävän valikon.
Käyttöpäätteissä käytettyjä valikoita kutsutaan lohkoiksi.

53717AFI

Päävalikko

Taajuusmuuttajan
tila

LämpötilaMoottorin
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Sekvenssi saa alkunsa päävalikosta. Käyttäjä valitsee täältä sekvenssin, jossa lohkot
näytetään ennaltamääritetyssä järjestyksessä. Lohkonäyttöä ohjataan yleensä
ohjaimen ohjelman avulla.

Prosessin kulku voidaan esittää käyttöpäätteen toimintojen avulla graafisena ja teksti-
pohjaisena kuvana. Käytettävissä on myös muita toimintoja:
• hälytysten hallinta
• tulostus
• kehityssuunnat
• reseptien hallinta
• aikaohjaus

Toiminnot eivät ole pelkästään helppokäyttöisiä, vaan niiden käyttö on myös edulli-
sempaa verrattuna tavallisiin ratkaisuihin, joissa on kytkimiä, näyttölamppuja, aikare-
leitä, esivalintalaskureita ja viikkokytkentäkelloja. Käyttöpääte sisältää sitäpaitsi myös
toimintoja, joiden avulla käyttöelektroniikkaa voidaan käyttää paremmin hyödyksi.

53719AFI

Päävalikko

Vaihe 1

Vaihe 2

Vaihe 3

Ohjelman loppu

Asetukset

Vaihe 4
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3.1.1 Ohjelmointi

Käyttöpäätteet ohjelmoidaan tietokonetta ja HMI-Builder-ohjelmistoa käyttämällä. 
Käyttöpääte toimii ennen kaikkea kohdesuuntautuneesti. Ohjelmoinnin lähtökohtana on
kohde, jolle ohjelmoidaan tietty toiminto. Kaikki signaalityypit määritetään kyseisen
periaatteen mukaisesti.
Ohjelmoitu projekti tallennetaan käyttöpäätteeseen.

3.1.2 Päätteen liittäminen SEW-taajuusmuuttajaan

Päätteen liittämisellä ohjaimeen on useita etuja: 
• käyttäjän ei tarvitse tehdä muutoksia jo olemassa oleviin ohjaimiin.
• päätteelle ei tarvitse varata ohjaimen tuloja eikä lähtöjä.
• ohjaintoimintojen selkeyttä optimoidaan (esim. aikaohjaus ja hälytysten hallinta).

3.1.3 Tilanäyttö ja ohjaus

Käyttäjä tuntee näyttölamput sekä analogiset ja digitaaliset tilanäytöt jo ennestään,
koska niitä käytetään nykyisin monissa eri sovelluksissa. Sama koskee käyttöelement-
tejä, kuten painikkeita sekä kääntö- ja valintapyöräkytkimiä. Kaikki tilanäytöt ja käyttö-
elementit saadaan koottua yhdeksi yksiköksi, kun em. rakenneryhmät korvataan yhdellä
ainoalla päätteellä 
Käyttäjä näkee järjestelmän tiedot ja pystyy myös muuttamaan niitä helposti. Lisäksi
hän voi tarkastella näytöstä kaikkia tiettyä kohdetta (esim. pumppu tai käyttöyksikkö)
koskevia signaaleja. Näin työ helpottuu entisestään.
Se on mahdollista, koska koko tiedonsiirto tapahtuu päätteen niin kutsuttujen lohkojen
kautta. Lohkot voivat olla tekstilohkoja, jotka sisältävät pelkästään tekstimuodossa
olevia tietoja. Grafiikkalohkot sisältävät puolestaan graafisia kuvia.
Käyttöpäätteissä on suoraa ohjausta varten toimintopainikkeet. Kukin toimintopainike
aktivoi tietyn komennon. Laitetta voidaan ohjata kyseisten toimintojen avulla.
Mikäli käytetään useita lohkoja, käyttäjä voi liikkua eri lohkojen välillä hyppykäskyjen
avulla. Näin saadaan aikaan valikkopuu ja samalla rakenteellisesti jäsennelty sovellus.
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3.1.4 Käyttöpäätteen pystytys

Jotta kaikkia toimintoja voidaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla, käyttöpääte
tulisi sijoittaa työpisteen välittömään läheisyyteen. Näin käyttäjällä on jatkuvasti käytös-
sään kaikki tarvittavat tiedot ja työskentely on tehokasta. Päätteen työskentelykorkeus
on säädettävä sopivaksi, jotta käyttäjällä on siihen suora näkyvyys ja hän voi käyttää sitä
esteettä. Kuvaruudun näkyvyys vaihtelee etäisyyden, korkeuden, kulman, valon kohdis-
tumisen ja värivalinnan mukaan.
Valvonta, ohjaus ja huolto voidaan suorittaa toisistaan erillään, esim. toisaalla samassa
rakennuksessa tai muussa paikassa. Tiedonsiirto voi tapahtua tässä tapauksessa esi-
merkiksi LAN-yhteyden (Local Area Network), Internetin tai modeemin välityksellä.
Mikäli tuotantolinjat ovat pitkiä ja niissä on monta työpistettä, useita päätteitä voidaan
yhdistää toisiinsa verkossa käyttämällä yhtä tai useampaa ohjainta.

10553AXX
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3.1.5 Kompaktit ratkaisut

Ulkopuoliset laitteet, kuten viivakoodin lukija, punnituslaitteet, modeemit jne., voidaan
liittää päätteen välityksellä ohjaimeen. Laitteen liittämiseen tarvitaan vain RS-232-liitän-
tä sekä ASCII-tiedonsiirtoprotokolla. Päätteen vastaanottamat tiedot tallennetaan rekis-
tereihin.
Myös rinnakkain toimivan yksikön asennus on mahdollista. Rinnakkaisena yksikkönä
voidaan käyttää taajuusmuuttajien ohjelmointiin tarkoitettua MOVITOOLS®-ohjelmapa-
ketilla varustettua tietokonetta tai toista päätettä. Päätteen avulla voidaan samalla ohjel-
moida ohjain ja myös kommunikoida sen kanssa.
Kun päätteeseen liitetään PLC ja taajuusmuuttaja (päätteessä kaksinkertaiset ajurit),
laitteiden välillä voi tapahtua tiedonsiirtoa (analogisia ja digitaalisia signaaleja).

60090AFI

RS-485
MOVILINK

PLC-Protokolla
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3.2 Tyyppimerkintä, tyyppikilvet ja toimituksen sisältö
3.2.1 Esimerkki tyyppimerkinnästä

3.2.2 Esimerkki tyyppikilvestä

Laitteen tyyppikilpi sijaitsee laitteen kyljessä.

3.2.3 Toimituslaajuus

Toimitukseen sisältyy:
• Käyttöpääte DOP11B
• Asennusmateriaali ja asennusmalli
• Pikaohje, joka sisältää asennusta ja liitäntää koskevia ohjeita
• Phoenix COMBICON -pistoke (DC 24 V, 5 mm, 3-napainen)

DOP 11 B 20

Malli

20 = LCD-grafiikkanäyttö, jossa on 240 x 64 kuvapistettä
25 = ¼ VGA-kosketusnäyttö, jossa on 320 x 240 kuvapistettä

(16 harmaasävyä)
30 = ¼ VGA-kosketusnäyttö, jossa on 320 x 240 kuvapistettä 

(64 k väriä)
40 = ¼ VGA-grafiikkanäyttö, jossa on 320 x 240 kuvapistettä 

(64 k väriä)
50 = VGA-kosketusnäyttö, jossa on 800 x 600 kuvapistettä 

(64 k väriä)

B-versio

Sukupolvi

Tyyppi: DOP = Drive Operator Panel

11596AXX
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3.3 Laitteen rakenne DOP11B-10

Nimikekoodi: 1822 0266

• 160 x 32 kuvapisteen LCD-grafiikkanäyttö (monokromi), jossa on taustavalo
• Jännitteensyöttö: DC 24 V, 100 mA
• 2 sarjaliitäntää (RS-232 ja RS-485/RS-422); 2 samanaikaisesti käytettävissä
• IP66-kalvonäppäimistö, jossa on navigointinäppäimet, numeronäppäimet ja 6 toimin-

topainiketta
• 6 LED:iä (2 väriä punainen/vihreä)
• 1 lisäkortin korttipaikka
• 512 KB:n sovellusmuisti

63944AXX

[1] näyttö
[2] toimintopainikkeet ja tekstityskenttä
[3] numeronäppäimet

[1]

[2]

[3]
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3.4 Laitteen rakenne DOP11B-15

Nimikekoodi: 1822 0274

• 240 x 64 kuvapisteen LCD-grafiikkanäyttö (monokromi), jossa on taustavalo
• Jännitteensyöttö: DC 24 V, 100 mA
• 2 sarjaliitäntää (RS-232 ja RS-485/RS-422); 2 samanaikaisesti käytettävissä
• IP66-kalvonäppäimistö, jossa on navigointinäppäimet, numeronäppäimet ja 6 toimin-

topainiketta
• 6 LED:iä (2 väriä punainen/vihreä)
• 1 lisäkortin korttipaikka
• 512 kB:n sovellusmuisti

63945AXX

[1] näyttö
[2] toimintopainikkeet ja tekstityskenttä
[3] numeronäppäimet
[4] navigointinäppäimet

[1]

[2]

[3]

[4]
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3.5 Laitteen rakenne DOP11B-20

Nimikekoodi: 1820 9661

• 240 x 64 kuvapisteen LCD-grafiikkanäyttö (monokromi), jossa on taustavalo
• Jännitteensyöttö: DC 24 V, 350 mA
• 2 sarjaliitäntää (RS-232 ja RS-485/RS-422); 2 samanaikaisesti käytettävissä
• 1 ETHERNET-liitäntä (RJ45-liitin)
• 1 USB-liitäntä
• IP66-kalvonäppäimistö, jossa on navigointinäppäimet, numeronäppäimet ja 8 toimin-

topainiketta
• 16 LED:iä (2 väriä punainen/vihreä)
• 1 lisäkortin korttipaikka
• 12 MB:n sovellusmuisti

60091AXX

[1] LED:it punainen/vihreä
[2] näyttö
[3] toimintopainikkeet
[4] navigointinäppäimet
[5] tekstikentät
[6] numeronäppäimet

[1]

[2]

[3]

[4][6]

[5]
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3.6 Laitteen rakenne DOP11B-25

Nimikekoodi: 1820 9688

• 320 x 240 kuvapistettä, ¼ VGA-kosketusnäyttö (16 harmaasävyä, STN, 5,7"), jossa
taustavalo

• Jännitteensyöttö: DC 24 V, 450 mA
• 2 sarjaliitäntää (RS-232, RS-485/RS-422); 2 samanaikaisesti käytettävissä
• 1 ETHERNET-liitäntä (RJ45-liitin)
• 1 USB-liitäntä
• IP66
• Asennus pysty- tai poikittaissuunnassa
• 1 lisäkortin korttipaikka
• 12 MB:n sovellusmuisti

60065AXX
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3.7 Laitteen rakenne DOP11B-30

Nimikekoodi: 1820 9696

• 320 x 240 kuvapistettä, ¼ VGA-kosketusnäyttö (64 k väriä, STN, 5,7"), jossa
taustavalo

• Jännitteensyöttö: DC 24 V, 450 mA
• 2 sarjaliitäntää (RS-232, RS-485/RS-422); 2 samanaikaisesti käytettävissä
• 1 ETHERNET-liitäntä (RJ45-liitin)
• 1 USB-liitäntä
• IP66
• Asennus pysty- tai poikittaissuunnassa
• 1 lisäkortin korttipaikka
• 12 MB:n sovellusmuisti

60066AXX
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3.8 Laitteen rakenne DOP11B-40

Nimikekoodi: 1820 9718

• 320 x 240 kuvapistettä, ¼ VGA-grafiikkanäyttö (64 k väriä, STN, 5,7"), jossa
taustavalo

• Jännitteensyöttö: DC 24 V, 500 mA
• 2 sarjaliitäntää (RS-232 ja RS-485/RS-422); 2 samanaikaisesti käytettävissä
• 1 ETHERNET-liitäntä (RJ45-liitin)
• 1 USB-liitäntä
• IP66-kalvonäppäimistö, jossa on navigointinäppäimet, numeronäppäimet ja 16 toi-

mintopainiketta
• 16 LED:iä (2 väriä punainen/vihreä)
• 1 lisäkortin korttipaikka
• 12 MB:n sovellusmuisti

60092AXX

[1] toimintopainikkeet
[2] numeronäppäimet
[3] navigointinäppäimet
[4] näyttö
[5] tekstikentät

[2]

[3]

[4]

[5]

[1]
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3.9 Laitteen rakenne DOP11B-50

Nimikekoodi: 1820 9726

• 800 x 600 kuvapistettä, VGA-kosketusnäyttö (64 k väriä, 10,4"), jossa taustavalo
• Jännitteensyöttö: 24 V DC, 1,0 A
• 2 sarjaliitäntää (RS-232 ja RS-485/RS-422); 2 samanaikaisesti käytettävissä
• 1 ETHERNET-liitäntä (RJ45-liitin)
• 1 USB-liitäntä
• IP66
• Asennus pysty- tai poikittaissuunnassa
• 1 lisäkortin korttipaikka
• 12 MB:n sovellusmuisti

60068AXX
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3.10 Laitteen rakenne DOP11B-60

Nimikekoodi: 1822 0282

• 1024 x 768 kuvapistettä, VGA-kosketusnäyttö (64 k väriä, 15"), jossa taustavalo
• Jännitteensyöttö: 24 V DC, 1,2 A
• 2 sarjaliitäntää (RS-232 ja RS-485/RS-422); 2 samanaikaisesti käytettävissä
• 1 ETHERNET-liitäntä (RJ45-liitin)
• 1 USB-liitäntä
• IP66
• Asennus pysty- tai poikittaissuunnassa
• 1 lisäkortin korttipaikka
• 12 MB:n sovellusmuisti

64006AXX
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3.11 Lisälaitteet ja -varusteet
Johto käyttöpäätteen DOP11B ohjelmointia ja käyttöpäätteen ja MOVIDRIVE®-ohjelma-
paketin välillä tapahtuvaa tiedonsiirtoa varten.

Vaihtoehto Kuvaus Tuotenumero

PCS11B
(Panel Cable Serial)

Käyttöpäätteen DOP11B (RS-232, enint. 115.2 Kbit/s) ja 
tietokoneen (RS-232) välinen johto käyttöpäätteen ohjel-
mointia varten. 
Kiinteä pituus 3 m.

1821 1062

PCS21A
(Panel Cable Serial)

Käyttöpäätteen (RS-485, enint. 57.6 Kbit/s) ja SEW-taa-
juusmuuttajien (RS-485, RJ-10) välinen tiedonsiirtojohto. 
Kiinteä pituus 5 m.

1820 6328

PCS22A
(Panel Cable Serial)

Tiedonsiirtojohto käyttöpäätteesta (RS-485, enint. 
57.6 Kbit/s) johdon avonaiseen päähän asti. 
Kiinteä pituus 5 m.

1821 1054

Valmis kaapeli 
D-SUB-9 PO

Käyttöpäätteen (RS-232, enint. 57.6 Kbit/s) ja liityntätyy-
pin muuntimen UWS11A tai UWS21A (RS-232) välinen 
tiedonsiirtojohto. 
SEW-taajusmuuttajien kanssa tapahtuvaan 
tiedonsiirtoon.
Kiinteä pituus 1,8 m.

814 6144

PCM11A
(Panel Cable MPI)

Käyttöpäätteen (RS-232, enint. 57.6 Kbit/s) ja SIMATIC 
S7:n välinen tiedonsiirtojohto MPI:in välityksellä (enint. 
12 Mbit/s).
Kiinteä pituus 3 m.

824 8303

PCS11A
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PFE11B
(Panel Fieldbus 
ETHERNET)

Lisälaite ETHERNET TCP/IP (10 Mbit/s)

Käyttöpäätteiden DOP11B-10 ja -15 liittämiseksi asiak-
kaan PC-verkkoon. Seuraavat toiminnot ovat mahdol-
lisia ETHERNET-lisälaitetta käyttämällä:

• HMI-Builder-ohjelmointiohjelman käyttö käyttöpäät-
teen ohjelmoimiseksi ETHERNETin avulla (projektin 
nopea lataaminen)

• PLC:hen tapahtuva tiedonsiirto ja käyttölaitetekniik-
ka TCP-/IP-palveluiden avulla (soveltuu vain mal-
leihin DOP11B-10 ja -15)

1822 2307

UWS11A Liityntätyypin muunnin hattukiskoasennusta varten
RS-232 È RS-485

822 689X

UWU52A Hakkuriteholähde
Input AC 100 ... 240 V
Output DC 24 V, 2,5 A

188 1817

Vaihtoehto Kuvaus Tuotenumero

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5X

1:
 R

S
-4

85
X

2:
 R

S
-2

32

UWS
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4 Asennus
4.1 Peruslaitteen asennusohjeita
4.1.1 Erilliset kaapelikanavat

Vedä tehokaapelit ja elektroniikkajohdot erillisiin kaapelikanaviin.

4.1.2 Poikkipinnat

• Jännitteensyöttö: tulo-nimellisvirran mukainen poikkipinta.
• Elektroniikkajohdot:

– 1 johdin / puristin 0,20 ... 0,75 mm2 (AWG 20 ... 17)
– 2 johdinta / puristin 0,20 ... 0,75 mm2 (AWG 20 ... 17)

4.1.3 Suojaus ja maadoitus

• Käytä vain suojattuja signaalikaapeleita.
• Vedä suojavaippa lyhintä tietä niin, että se koskettaa maata kunnolla kummas-

sakin päässä. Maasilmukoiden välttämiseksi toinen pää voidaan maadoittaa häiri-
önpoistokondensaattorin (220 nF / 50 V) avulla. Maadoita kaksoissuojatun kaapelin
ulompi suoja ohjaimen päässä ja sisempi suoja toisessa päässä.

• Kaapelien suojaaminen voidaan toteuttaa myös vetämällä johdot maadoitettuihin
metallikanaviin tai metalliputkiin. Teho- ja ohjauskaapelit tulee asentaa erilleen.

• Laite maadoitetaan jännitteensyötön 24 V:n pistokkeen kautta.

00755BXX
Kuva 1: Esimerkkejä metallisinkilällä (häiriösuojaliitin) tai metalli-PG-ruuviliitoksella 

tehdyistä oikein toteutetuista häiriösuojaliitännöistä.
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4.2 UL-vaatimusten mukainen asennus
Noudata seuraavia ohjeita UL-vaatimusten täyttämiseksi:
• Laite soveltuu käyttöön ainoastaan luokassa I, osastossa 2, ryhmässä A, B, C tai D

tai ei-vaarallisilla alueilla. Laitteistossa olevien laitteiden yhdistelmät on annettava
asennuksen aikana vastuullisen tarkastusviranomaisen tarkastettavaksi. 

• Käytä liitäntäkaapeleina vain kuparijohtoja, joiden lämpötila-alue on 60 / 75 °C.
• Mikäli asennus tapahtuu vaakasuorassa, suurin sallittu ympäristön lämpötila on

40 °C, pystysuoraan asennettavissa laitteissa 50 °C.

VAROITUS – RÄJÄHDYSVAARA!

• Laitteet saa irrottaa vain silloin, kun niissä ei ole jännitettä tai kyseisellä alueella ei
ilmene vaaraa.

• Rakenneosien käyttö voi vaikuttaa luokkaan I, osastoon 2.
• Vain seuraavia laajennuslaitteita saa liittää "Laajennus"-tekstillä merkittyyn liityn-

tään: 
–PFE11B, vain malleille DOP11B-10 ja -20.

• Laajennuslaitteen saa vaihtaa vain silloin, kun siinä ei ole jännitettä tai kyseisellä
alueella ei ilmene vaaraa.

• Laitteessa on paristo, jonka saa vaihtaa vain vaarattomalla alueella. Varaparistona
saa käyttää vain seuraavaa paristotyyppiä: lithiumparisto CR2450, 550 mAh.

• Käytettäväksi tasaisella pinnalla suojaluokan ollessa 4X. Vain sisätiloihin.

HUOM!
Sähköinen liitäntä on tehtävä luokan I kappaleessa 2 kuvattujen menetelmien mukai-
sesti (Article 501-4(b), National Electric Code NFPA70).

SEIS!
Käytä ulkoisena DC 24 V -jännitelähteenä vain hyväksyttyjä laitteita, joissa on
rajoitettu lähtöjännite (Umax = DC 30 V) ja rajoitettu lähtövirta (I Â 8 A).
UL-sertifiointi ei koske käyttöä jänniteverkoissa, joissa on maadoittamaton tähtipiste
(IT-verkot).
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4.3 Asennukseen tarvittava tila
• Asennuslevyn paksuus: 1,5 - 7,5 mm (0,06 - 0,3 inch)
• Käyttöpäätteen asennukseen tarvittava tila:

63788AXX

1
0

0
 m

m
1

0
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m
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50 mm50 mm

SEIS!
Kotelon aukkoja käytetään konvektiojäähdytykseen. Aukkoja ei saa tukkia.
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4.4 Asennuksen vaiheet
1. Avaa toimitus ja tarkasta se. Ota välittömästi yhteyttä toimittajaan, mikäli havaitset

vaurioita.

2. Sijoita sabluuna käyttöpäätteen asennuspaikkaan, merkitse aukkojen ulkoreuna ja
leikkaa aukot merkintöjen mukaisesti.

3. Kiinnitä käyttöpääte kaikkien kiinnitysporausten avulla käyttäen toimitukseen sisälty-
viä kulmia ja ruuveja:

SEIS!
Sijoita käyttöpääte asennuksen ajaksi tukevalle alustalle. Laite voi vaurioitua, mikäli se
pääsee putoamaan.

63789AXX

63827AXX 63825AXX

0.5 - 1.0 Nm



4 Asennus
Asennuksen vaiheet

30  Järjestelmäkäsikirja  –  Käyttöpäätteet DOP11B

4. Kytke kaapelit ohjeiden mukaisessa järjestyksessä.

5. Irrota suojakelmu varovasti käyttöpäätteen näyttökentästä välttääksesi staattisen
sähkön aiheuttamat vauriot.

63822AXX

[1] Varmista, että käyttöpäätteellä ja ohjaimella on sama sähköinen maadoitus (viitejännitearvo), koska 
se voi muuten aiheuttaa tiedonsiirtohäiriöitä.

[2] Käytä M5-ruuvia ja suojajohdinta (mahdollisimman lyhyttä), jonka vähimmäishalkaisija on 2,5 mm2.

[3] Käytä vain suojattuja tiedonsiirtokaapeleita.
Irrota suuren jännitteen alaisina olevat kaapelit signaali- ja virransyöttöjohdoista.

[4] Käyttöpäätteen lämpötilan on vastattava ympäristön lämpötilaa ennen kuin se otetaan käyttöön. 
Mikäli kondenssivettä muodostuu, on varmistettava, että käyttöpääte on kuiva, ennen kuin se 
liitetään virtaverkkoon. 
Varmista, että virtalähteen jännite ja polariteetti ovat oikeat.

[5] Kytkentäkaappi
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DC 24 V

Ethernet

[5]

[2][1] [4][3]
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4.5 Peruslaitteiden DOP11B-10 - DOP11B-60 liitäntä
4.5.1 Jännitesyöttö

SEIS!
Huolehdi liitäntöjen oikeasta polariteetista. Väärä polariteetti vaurioittaa laitetta.

HUOM!
Varmista, että käyttöpäätteellä ja ohjaimella on sama sähköinen maadoitus (viitejänni-
tearvo). Muuten voi syntyä tiedonsiirtovirheitä.

60059AXX
Kuva 2: Jännitteensyöttö DOP11B-10 - DOP11B-60

[1] Maadoitus
[2] 0 V
[3] +24 V

[1] [2] [3]
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4.6 Tietokoneeseen liittäminen

Käyttöpääte ohjelmoidaan HMI-Builder-ohjelmointiohjelmistolla.
Käyttöpäätteen ohjelmointiin tarvitaan PCS11B-tiedonsiirtokaapeli.

60060AXX
Kuva 3: Tietokoneeseen liittäminen

PCS11B

RS-232 RS-232  

DOP11B 

HUOM!
Käyttöpääte voidaan ohjelmoida vaihtoehtoisesti myös ETHERNETin avulla.

SEIS!
Mahdolliset esinevahingot!
Jännitteensyötön täytyy olla katkaistuna, kun yksiköitä yhdistetään toisiinsa.
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4.7 Liitäntä RS-485
Yhteen käyttöpäätteeseen voidaan liittää RS-485-liitännällä jopa 31 MOVIDRIVE®-
laitetta. 
Kun DOP11B liitetään suoraan MOVIDRIVE®-tyyppiseen taajuusmuuttajaan RS-485-
liitäntää käyttämällä, liitäntä tehdään 25-napaisella Sub-D-pistokkeella.

4.7.1 RS-485-liitännän kytkentäkaavio

60093AXX
Kuva 4: RS-485-liitäntä

RS-485

 

DOP11B-30

60061AFI
Kuva 5: Pistokkeiden sijainnit DOP11B

HUOM!
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös kaapelia PCS22A.
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Kaapelille 
asetetut 
vaatimukset

Käytä 2 x 2-napaista, kierrettyä ja suojattua kuparikaapelia (kuparipunoksella suojattu
tiedonsiirtokaapeli). Kaapelin on täytettävä seuraavat vaatimukset:

– Johdinpoikkipinta 0,5 ... 0,75 mm2 (AWG 20 ... 18)
– Johtimen resistanssi 100 ... 150 Ê 1 MHz:n taajuudella
– Kapasitanssi Â 40 pF/m (12 pF/ft) 1 kHz:n taajuudella.

Esimerkiksi seuraava kaapeli soveltuu tarkoitukseen:
– Valmistaja: Lappkabel, UNITRONIC® BUS CAN, 2 x 2 x 0,5 mm2. 

Suojaus Maadoita kaapelin suojajohdin laajapintaisesti kummastakin päästä ohjaimen elektro-
niikan suojaliittimeen ja käyttöpäätteen 25-napaisen Sub-D-pistokkeen koteloon. 

Kaapelin pituus Kaapelin suurin sallittu kokonaispituus on 200 m.

Päätevastus Ohjaimessa ja UWS11A liitäntätyypin muuntimessa on kiinteästi asennetut dynaamiset
päätevastukset. Älä kytke siinä tapauksessa ulkoisia päätevastuksia!

Mikäli käyttöterminaali DOP11B liitetään taajuusmuuttajiin RS-485:n kautta, aktivoi
DOP11B 25-napaisesta Sub-D-pistokkeesta päätevastus (navan 6 ja navan 19 välinen
siltaus), mikäli käyttöpääte on ensimmäinen tai viimeinen käyttäjä.

SEIS!
Elektroniikan ja maan välisen EMC-irtikytkennän oikosulku voi tuhota väyläohjaimen. 
Älä missään nimessä kytke johdinten päitä DGND:hen!

SEIS!
RS-485-liitännällä kytkettävien laitteiden välillä ei saa esiintyä potentiaalisiirtymää.
Estä potentiaalierot soveltuvilla toimenpiteillä, esimerkiksi yhdistämällä laitemaat
(GND) erillisellä johdolla, yhdistämällä jännitteensyöttö (24 V) jne.
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4.8 Liitäntä RS-485 ja PCS21A

4.8.1 Suojaus

Maadoita kaapelin suojajohdin laajapintaisesti ohjaimen elektroniikan häiriösuojaliitti-
meen. Suojajohdin on jo maadoitettu PCS21A:n 25-napaisen Sub-D-pistokkeen kote-
loon. 

4.8.2 Päätevastus

Ohjaimessa on kiinteästi asennetut dynaamiset päätevastukset. Älä missään tapauk-
sessa kytke ulkoista päätevastusta!
DOP11B:n 25-napaisen Sub-D-pistokkeen päätevastus on jo aktivoitu navan 6 ja
navan 19 välisen siltauksen avulla.

60062AXX

PCS21A

SEIS!
Elektroniikan ja maan välisen EMC-irtikytkennän oikosulku voi vaurioittaa väyläohjain-
ta. 
Älä missään nimessä kytke johdinten päitä DGND:hen!

SEIS!
RS-485-liitännällä kytkettävien laitteiden välillä ei saa esiintyä potentiaalisiirtymää.
Estä potentiaalierot soveltuvilla toimenpiteillä, esimerkiksi yhdistämällä laitemaat
(GND) erillisellä johdolla, yhdistämällä jännitteensyöttö (24 V) jne.
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4.9 RS-232:n liitäntä UWS11A:n kautta
DOP11B:n liitäntä MOVIDRIVE®-tyyppiseen taajuusmuuttajaan UWS11A:n kautta. 

4.9.1 RS-485-liitäntä

Ks. luku "RS-485-liitäntä" sivulla 33, kaapelille asetetut vaatimukset.

63841AXX
Kuva 6: Sarjaliitännän kautta tehtävä liitäntä (UWS11A)

UWS11AUWS11A

RS-485

RS-232

58787AFI
Kuva 7: Liitinten kytkennät UWS11A
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HUOM!
RS-232-liitäntää voidaan käyttää vaihtoehtoisesti kaapelia D-SUB-9PO (ks. luku "Lisä-
laitteet ja varusteet" sivulla 24).
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4.10 ETHERNET-liitäntä
DOP11B:n liittäminen tietokoneeseen ETHERNETin ja TCP/IP:n kautta tapahtuvaa
ohjelmointia ja etähuoltoa varten.

4.10.1 Kaapelille asetetut vaatimukset

Käytä suojattua ETHERNET-vakiokaapelia, jossa on CAT5:n vaatimusten mukaiset
suojatut RJ45-pistokkeet ja kaapelit. Kaapelin suurin sallittu pituus on 100 m.

Esimerkiksi seuraava kaapeli soveltuu tarkoitukseen:
– Valmistaja: Lappkabel, UNITRONIC® LAN UTP BS joustava 4 x 2 x 26 AWG

60095AXX
Kuva 8: ETHERNET-liitäntä

 

 

DOP11B

LAN

Switch / 

Hub

Uplink

HUOM!
Menettelytapa lisäkortin ETHERNET(MAC)-osoitteen selvittämiseksi kuvataan kappa-
leessa "Konfigurointitila (SETUP)" sivulla 49.
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4.10.2 ETHERNET-liityntä malleissa DOP11B-20 - DOP11B-60

Malleissa DOP11B-20 - DOP11B-60 on vakiona ETHERNET-liityntä. RJ-45-liittimeen
on sijoitettu 2 LED:iä.
LED:eillä on seuraavat toiminnot:

4.10.3 ETHERNET-liityntä PFE11B malleille DOP11B-10 ja -15
Tilantarve

Asennus 1. Pura toimitus ja tarkasta sisällön täydellisyys ja mahdolliset vauriot. Ota välittömästi
yhteyttä toimittajaan, mikäli havaitset vaurioita.
Toimitussisältö:
• Laajennusmoduuli
• 4 x M3x6
• 4 etäisyystukea

2. Irrota käyttöpääte jänniteverkosta.

Vihreä LED palaa ETHERNET-kaapeliliitäntä on kytketty oikein.

vilkkuu Tietoja lähetetään tai vastaanotetaan.

Keltainen LED palaa Asetus 100 Mbit, full duplex on aktiivinen.

vilkkuu Asetus 100 Mbit, half duplex aktiivinen.

63798AXX

35

23.5

SEIS!
Sijoita pääte asennuksen ajaksi tukevalle alustalle. Laite voi vaurioitua, mikäli se pää-
see putoamaan.
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3. Poista laajennusliitännän muovisuojus.

4. Kiinnitä laajennusmoduuli toimitukseen sisältyvillä ruuveilla.
5. Kytke käyttöpääte jännitteensyöttöön.

PFE11B:ssä 
olevat LED:it

Laajennuskortilla on 2 LED:iä, joilla on seuraavat toiminnot:

63799AXX

63810AXX

[1] LED vihreä

[2] LED keltainen

Vihreä LED vilkkuu Tietoja lähetetään tai vastaanotetaan.

Keltainen LED palaa (Parikierretty) ETHERNET-kaapeli on kytketty oikein.

TxD, KELTAINEN Kyseinen LED aktivoidaan ETHERNET-tiedonsiirron avulla.

RxD, KELTAINEN Kyseinen LED aktivoidaan ETHERNET-vastaanoton avulla.

LINKKI, VIHREÄ Kyseinen LED aktivoidaan, mikäli (parikierretty) ETHERNET-kaapeli on kytketty 
oikein.

[1] [2]
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Konfigurointityö-
kalulla tehtävät 
asetukset

Kaksoisklikkaa käyttöpäätteen konfigurointityökalun projektinhallinnasta hakemistoa
[Peripherals]. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella kohtaa [Expansion interface] ja valitse
[EM-ETHERNET]. Vedä ohjain ja sen ajuri tai TCP/IP-liitäntä kenttäväyläsymbolin pääl-
le. Mikäli haluat vaihtaa valitun ajurin, siirry projektivalikon kohtaan [Properties]. Lisätie-
toja on ajurin dokumentaatiossa.

4.11 Liitäntä Siemens S7:ään
4.11.1 RS-485

Käytä ajuria "S7 MPI Direct".

4.11.2 PCM11A

Käytä ajuria "S7 MPI (HMI Adapter)".

63682AXX
Kuva 9: Liittäminen Siemens S7:ään MPI:n ja RS-485:n avulla

DOP11B
SIMATIC S7 

 

60096AXX
Kuva 10: Liittäminen Siemens S7:ään MPI:n ja PCM11A:n avulla
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4.11.3 ETHERNET

64328AXX
Kuva 11: ETHERNET-liitäntä
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5 Käyttöönotto

5.1 Käyttöönottoa koskevia yleisiä ohjeita
Onnistuneen käyttöönoton edellytyksenä on, että käyttöpäätteen sähköinen liitäntä on
suoritettu oikein.
Tässä luvussa kuvattuja toimintoja tarvitaan jo luodun projektin lataamiseen käyttöpäät-
teeseen ja tarvittavien tiedonsiirtoyhteyksien luomiseen käyttöpäätteen ja muiden lait-
teiden välille. 

VAARA!
Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara.
Kuolema tai vakava loukkaantuminen!
• Asennuksessa on ehdottomasti noudatettava luvussa 2 annettuja turvallisuusoh-

jeita.

VAROITUS!

DOP11B-käyttöterminaaleja ei saa käyttää teollisuussovellusten turvalaitteina.
Kuolema tai vakava loukkaantuminen.
• Turvalaitteina on käytettävä valvontajärjestelmiä tai mekaanista suojalaitetta, jotta

koneen ja henkilöiden turvallisuus voidaan varmistaa.

00

I
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5.2 Valmistelut ja työkalut
• Tarkista asennus
• Estä moottorin tahaton käynnistyminen liitetyn taajuusmuuttajan kautta tarkoituk-

seen soveltuvilla toimenpiteillä. 
– Irrota elektroniikkatulo X13.0/säätimen lukitus MOVIDRIVE®:sta tai
– Kytke verkkojännite pois päältä (24 V:n tukijännittteen on oltava edelleen pääl-

lä)
– Irrota liittimet "Myötäpäivään" ja "Aktivointi" MOVITRAC®:istä

Henkilöiden ja laitteiden turvallisuus on varmistettava sovelluksesta riippuen myös
muilla turvatoimilla.

• Liitä käyttöpääte sille tarkoitetulla kaapelilla MOVIDRIVE®:een tai MOVITRAC®:iin.

• Liitä käyttöpääte tietokoneeseen ohjelmointikaapelia PCS11B (RS-232) käyttämällä.
Käyttöpäätteessä tai tietokoneessa ei saa silloin olla jännitettä, koska se voi aihe-
uttaa määrittelemättömiä tiloja. Kytke tietokone sen jälkeen päälle ja, mikäli ohjelmaa
ei ole vielä asennettu, asenna HMI-Builder-projektointiohjelma tietokoneelle ja käyn-
nistä se. 

60093AXX
Kuva 12: Käyttöpäätteen ja MOVIDRIVE® MDX60B/61B:n välinen yhteys

60060AXX
Kuva 13: Tietokoneen ja käyttöpäätteen välinen yhteys
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• Kytke käyttöpäätteen ja siihen liitetyn taajuusmuuttajan jännite (24 V) päälle.

5.3 Ensimmäinen käynnistäminen

Laitteet lähettävät ensimmäisen käynnistämisen jälkeen seuraavan ilmoituksen:

HUOM!
DOP11B voidaan ohjelmoida vaihtoehtoisesti myös ETHERNET:in (ks. sivu 189) tai
USB:n (ks. sivu 190) kautta.

HUOM!
Laitteet toimitetaan ilman ladattua projektia. 

11597AXX
Kuva 14: DOP11B-20:n käynnistyskuva toimitustilassa

12076AXX
Kuva 15: DOP11B-50:n käynnistyskuva toimitustilassa
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5.4 Päätteen toiminnot
Tässä osiossa selostetaan päätteen yksittäisiä käyttötapoja, sen näppäimistöä ja päät-
teen tietosivua.

5.4.1 Päätteen näppäimistö

Alfanumeeriset 
näppäimet

Kun pääte on käyttötilassa, järjestelmään voidaan syöttää alfanumeeristen näppäinten
avulla seuraavia merkkejä dynaamisena tekstinä sekä numeroita.
0-9
A-Z
a-z
! ? < > ( ) + / * = º % # : ' @
Kansalliset erikoismerkit

60097AXX

[1] integroidut toimintopainikkeet
[2] nuolinäppäimet
[3] alfanumeeriset näppäimet

[1]

[2]

[3]
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Mikäli haluat syöttää numeerisia arvoja, paina vastaavaa painiketta. 
Mikäli haluat syöttää isoja kirjaimia (A-Z), paina vastaavaa painiketta 2-5 kertaa. 
Mikäli haluat syöttää pieniä kirjaimia (a-z), paina vastaavaa painiketta 6-9 kertaa. 
Lyöntien välistä aikaväliä voidaan säätää. Mikäli painiketta ei paineta määritetyn ajan
kuluessa, kursori siirtyy seuraavaan kohtaan.
Kansallisia erikoismerkkejä voidaan syöttää, kun painiketta <2> (C1-C4) painetaan
2-9 kertaa. Siten käytössäsi on merkkejä, jotka eivät kuulu alfanumeerisen päätenäp-
päimistön vakiomerkkivalikoimaan. 

Varatut merkit ASCII-merkit 0-32 (Hex 0-1F) ja 127 on varattu päätteen sisäisiä toimintoja varten, eikä
niitä saa käyttää projekteissa eikä päätteen tiedostoissa. Niitä käytetään ohjausmerk-
keinä 

Nuolinäppäimet Kursoria liikutetaan valikossa tai dialogikentässä nuolinäppäimillä.

Integroidut 
toimintopainikkeet

Kaikissa päätteissä ei ole kaikkia merkkejä.

HUOM!
HMI-Builder-konfigurointiohjelmassa voidaan käyttää valitun merkistön kaikkia muita
merkkejä, paitsi staattiselle tekstille varattuja merkkejä. Halutessasi syöttää valitse-
masi merkin paina yhtäaikaa tietokoneen näppäimistön painikkeita <ALT>+<0> (nolla)
ja syötä sen jälkeen merkkikoodi. Käytettävä merkistö valitaan HMI-Builder-konfigu-
rointiohjelmasta. 

Näppäin Kuvaus

Enter-painike Tällä näppäimellä vahvistetaan valittu säätö ja siirrytään seuraavalle riville tai tasolle.

<PREV> Tällä näppäimellä siirrytään edelliseen lohkoon.

<NEXT> Tällä näppäimellä siirrytään seuraavaan lohkoon.

<ALARM> Tällä näppäimellä avataan hälytyslista.

<ACK> Tällä näppäimellä vahvistetaan hälytyslistan hälytys.

<HOME> Tällä näppäimellä siirrytään käyttötilassa lohkoon 0. 

<Ä> Tällä näppäimellä poistetaan kursorin vasemmalla puolella olevat merkit.

HUOM!
Mikäli päälohko (lohkon numero 0) on näkyvissä, <PREV>-näppäin ei enää toimi,
koska lohkomuisti tyhjennetään päälohkon saavuttamisen jälkeen.
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5.4.2 DOP11B-päätteen kytkimet

Käyttöpäätteiden DOP11B takapuolella on 4 käyttötavan valintakytkintä (DIP-kytkintä).

DIP-kytkinten kytkennät ovat seuraavat:
1 = ON, 0 = OFF
Päätteen virransyöttö on katkaistava, mikäli DOP11B:n yksittäiset tilat halutaan avata.
Aseta päätteen sivulla tai takapuolella oleva DIP-kytkin seuraavassa taulukossa ilmoi-
tettuun asentoon. Kytke virransyöttö sen jälkeen uudelleen päälle.

60855AXX

Kytkimen asento
1234

Toiminto

0000 Käyttötila (RUN, normaali käyttötila)

0010 Järjestelmäasetusten palautus (toimitustila)

0100 Sysload

1000 Konfigurointitila (SETUP)

1100 Ei toimintoa (RUN)

1110 Itsediagnoositoiminnon aktivoiminen

XXX1 Hard Reset

1

24V DC

CF CARD

COM 1

RS422

RS485

COM 2

RS232

10/100

EXPANSION

BUSY

MODE

 1   2   3   4

ON  DIP

 1   2   3   4

ON  DIP

 1   2   3   4

ON  DIP
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5.4.3 Huoltovalikko

Huoltovalikko avataan asettamalla käyttöpäätteen tilakytkin tilaan "1000". Tilakytkimiä
koskevia tietoja on luvussa "DOP11B-päätteen kytkimet" 47.

Huoltovalikossa on seuraavat vaihtoehdot:

Network Settings Valitse kyseinen toiminto Network-valikon avaamiseksi.

Network Menu Network-valikon toiminnot vastaavat HMI-Builderin valintoja [Settings] / [Network].
Valikossa on seuraavat vaihtoehdot:

Erase Project 
Memory

Projektimuisti tyhjennetään kyseisellä toiminnolla.

Load Project from 
Memory Card

Tyhjä käyttöpääte voidaan käynnistää olemassa olevalla tietosuunnitteluprojektilla, jota
käytetään toisella päätteellä. Projekti on silloin tallennettava ensin toimintoa "Save pro-
ject to memory card" käyttämällä (esim. toimintopainiketta käyttämällä) Compact-Flash-
muistikortilla tai USB-muistitikulle.
Aseta muistikortti tyhjään käyttöpäätteeseen ennen käynnistystä. Valitse lopuksi huolto-
valikosta komento "Load project from memory card" ja seuraa ohjeita.

Enter Transfer 
Mode

Mahdollistaa projektien GSM-modeemilla tapahtuvaan lataamiseen tarvittavan siirtotilan
avaamisen. Lisätietoja on luvussa "Tiedonsiirto GSM-modeemin avulla" sivulla 194.

Enter Run Mode Mahdollistaa käyttötilan manuaalisen avaamisen. Lisätietoja on luvussa "Tiedonsiirto
GSM-modeemin avulla" sivulla 194.

Update System 
Program from 
Memory Card

Liitä Compact-Flash-muistikortti tai USB-muistitikku uuteen järjestelmäohjelmaan ja
seuraa ohjeita. Järjestelmäohjelma voidaan päivittää käyttöpäätteitä varten myös konfi-
gurointiohjelmistoa käyttämällä.

Calibrate Touch 
Screen

Seuraa kuvaruudussa näkyviä ohjeita kosketuskuvaruudun kalibroimiseksi.

Valikkovaihtoehto Kuvattu kohdassa

TCP/IP Settings Verkossa ETHERNETin välityksellä tapahtuva tiedonsiirto (ks. sivu 263).

Accounts Verkossa olevat käyttäjätilit (ks. sivu 302).

Services Verkkopalvelut (siehe Seite 271).
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5.4.4 Käyttötavat RUN ja SETUP

Käyttöpäättessä on kaksi käyttötapaa
• Konfigurointitila (SETUP): Tässä tilassa tehdään kaikki perusasetukset, kuten

esim. ohjaimen ja valikon kielen valinta.
• Käyttötila (RUN): Sovellus suoritetaan tässä tilassa.

Konfigurointitila 
(SETUP)

Tässä osiossa kuvataan toimintoja, joita ei voi suorittaa HMI-Builder-konfigurointiohjel-
malla. 

Muistin tyhjentäminen
Päätteen [Setup]-valikossa on toiminto [Erase memory]. Sen avulla tyhjennetään päät-
teen käyttömuisti. Toiminto koskee kaikkia lohkoja sekä hälytysten, aikakanavien,
toimintopainikkeiden ja järjestelmäsignaalien määrityksiä.

Käyttötila (RUN) Sovellus suoritetaan käyttötilassa. Lohko 0 näytetään automaattisesti kuvaruudussa
siirryttäessä käyttötilaan.
Kun käyttötilassa halutaan syöttää ja muuttaa arvoja, se tehdään päätteen integroidulla
näppäimistöllä
Mikäli päätteen ja ohjaimen välillä tapahtuu tiedonsiirtovirhe, kuvaruudulle ilmestyy vir-
heilmoitus. Pääte käynnistyy automaattisesti heti kun tiedonsiirto saadaan toimimaan.
Mikäli olet syöttänyt tiedosiirtovirheen ilmetessä I/O-näppäinyhdistelmän, se tallenne-
taan päätteen puskuriin ja välitetään ohjaimelle heti kun tiedonsiirto on palautunut
ennalleen. 
Päätteen kello voi lähettää ohjaimen rekisteriin jatkuvasti tietoja valvontatoiminnon akti-
voimiseksi. Ohjain tunnistaa kyseisen valvontatoiminnon avulla, onko laitteiden välillä
tapahtunut tiedonsiirtovirhe. Ohjain tarkistaa, onko tietoja päivitetty. Mikäli niitä ei ole
päivitetty, ohjaimesta voidaan lähettää tiedonsiirtovirheestä ilmoittava hälytys.
Yksittäisten kohteiden ja toimintojen toimintatapaa käyttötilassa selitetään kyseisten
kohteiden ja toimintojen kuvauksen yhteydessä.

Parametrit Kuvaus

Enter-painike Muisti tyhjennetään. Näyttöön ilmestyy tyhjentämisen jälkeen 
automaattisesti konfigurointivalikko.

<PREV> Avaa edellisen tason muistia tyhjentämättä.

HUOM!
Mikäli muisti tyhjennetään, kaikki päätteeseen tallennetut tiedot tyhjennetään. Se ei
koske kielivalinnan parametria. Kaikki muut parametrit tyhjennetään, tai ne palautetaan
takaisin perusasetustilaan.
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5.4.5 Tietosivu

Päätteeseen on ohjelmoitu tietosivu. Se avataan painamalla käyttötilassa samanaikai-
sesti painikkeita <Ä> ja <PREV>. Tietosivun avaamiseen voidaan käyttää myös sitä
varten konfiguroitua toiminto- tai kosketuspainiketta.
Aivan tietosivun ylälaidassa näytetään sen hetkinen pääte, järjestelmän ohjelmaversio
sekä laiteversio.

Parametrit Kuvaus

STARTS Päätteen käynnistysten lukumäärä

RUN Päätteen käyttötuntien lukumäärä

CFL Taustavalon palamistuntien lukumäärä

32°C MIN: 21 MAX: 38 
(esimerkki)

Sen hetkinen käyttölämpötila, alhaisin ja korkein mitattu lämpötila

DYNAMIC MEMORY Vapaa RAM-muisti (työmuisti) tavuina

FLASH MEM PROJ Vapaa Flash-muisti (projektimuisti) tavuina

FLASH MEM BACK Varattu

FLASH CACHEHITS Tiedostojärjestelmän lohkojen/varausten välimuistiosumien prosenttimäärä

FLASH ALLOCS Tiedostojärjestelmän käytettyjen tai aktiivisten varausten maksimaalinen 
prosenttimäärä lohkoa kohden

DRIVER 1 Sen hetkinen ajuri ja sen hetkinen ajuriversio

DIGITAL I/Os Ohjaimeen 1 linkitettyjen, jatkuvasti valvottavien (STATIC) tai sen hetkisessä 
lohkossa (MONITOR) olevien digitaalisten signaalien lukumäärä.

ANALOG I/Os Ohjaimeen 1 yhdistettyjen, jatkuvasti valvottavien (STATIC) tai sen hetkisessä 
lohkossa (MONITOR) olevien analogisten signaalien lukumäärä.

I/O POLL Saman signaalin kahden luennan välinen aika (ms) ohjaimessa 1.

PKTS Signaalien lukumäärä jokaisessa päätteen ja ohjaimen 1 välillä siirrettävässä 
paketissa.

TOUT1 Timeout-lukumäärä ohjaimen 1 kanssa tapahtuneessa tiedonsiirrossa

CSUM1 Tarkistussummavirheiden lukumäärä ohjaimen 1 kanssa tapahtuneessa 
tiedonsiirrossa

BYER Tiedonsiirrossa tapahtuneiden tavuvirheiden lukumäärä

DRIVER 2 Sen hetkinen ajuri ja sen hetkinen ajuriversio. Driver 2 -parametrit (ajuri 2) 
näytetään vain, mikäli ohjain 2 on määritetty projektissa.

DIGITAL I/Os Ohjaimeen 2 yhdistettyjen, jatkuvasti valvottavien (STATIC) tai sen hetkisessä 
lohkossa (MONITOR) olevien digitaalisten signaalien lukumäärä.

ANALOG I/Os Ohjaimeen 2 yhdistettyjen, jatkuvasti valvottavien (STATIC) tai sen hetkisessä 
lohkossa (MONITOR) olevien analogisten signaalien lukumäärä.

I/O POLL Saman signaalin kahden luennan välinen aika (ms) ohjaimessa 2.

PKTS Signaalien lukumäärä jokaisessa päätteen ja ohjaimen 2 välillä siirrettävässä 
paketissa.

TOUT2 Timeout-lukumäärä ohjaimen 2 kanssa tapahtuneessa tiedonsiirrossa

CSUM2 Tarkistussummavirheiden lukumäärä ohjaimen 2 kanssa tapahtuneessa 
tiedonsiirrossa

1 / 2 / 3 Sen hetkinen portti FRAME-, OVERRUN- ja PARITY-tietoja varten.
1=RS-422-portti, 2=RS-232-portti ja 3=RS-485-portti.

FRAME Portin kehysvirheiden lukumäärä

OVERRUN Portin ylivuotovirheiden lukumäärä

PARITY Portin pariteettivirheiden lukumäärä
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5.4.6 Joystick-toiminto

Koskee vain malleja DOP11B-20 ja DOP11B-40.
Nuolinäppäimiä voidaan käyttää kyseisen toiminnon ansiosta toimintonäppäiminä.
Kirjoita komento "AK" ja osoite [System signals]-ikkunan komentoriville. Esimerkki:
"AKH1" (komento AK ja muistisolu H1).

Muistisolu H1 toimii aktivointisignaalina, ja seuraavilla neljällä muistisolulla on seu-
raavan ohjauslohkon mukaiset toiminnot:

Mikäli nuolinäppäintä painetaan aktivointisignaalin ollessa päällä, painettua näppäintä
vastaava muistisolu aktivoidaan. Nuolinäppäimet eivät suorita tavallisia toimintojaan
silloin kun aktivointisignaali lähetetään

11486AEN
Kuva 16: Järjestelmäsignaalit

Muistisolu Kuvaus

Hn0 Aktiivinen = joystick-toiminto Ei aktiivinen = normaali toiminto

Hn1 NUOLI VASEMMALLE

Hn2 NUOLI ALASPÄIN

Hn3 NUOLI YLÖSPÄIN

Hn4 NUOLI OIKEALLE
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Esimerkki Seuraavaa esimerkkiä voidaan käyttää apuna, kun joystick-toiminto vaihdetaan
normaaliin toimintoon.

Suorita seuraavat vaiheet:
• Käytä SEW-MOVILINK-(sarja)-ajuria.
• Kirjoita [System signals]-ikkunan kohtaan [Commands] teksti "AKH1".
• Luo tekstilohko.
• Lisää staattinen teksti "JOYSTICK".
• Luo kohde seuraavia asetuksia käyttämällä:
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• Luo vielä 4 muuta kohdetta, jotta voit tarkastella H2:n, H3:n, H4:n ja H5:n muistin
sisältöä.

Esimerkkiasetusten mukaisesti tehdyn tekstilohkon näyttö:
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6 Käyttö ja huolto
6.1 Projektin lähettäminen tietokoneella ja HMI-Builder-konfigurointiohjelmalla

Mikäli haluat käyttää käyttöpäätteen käyttöönotossa tietokonetta, tarvitset HMI-Builder-
ohjelman.

1. Käynnistä HMI-Builder-ohjelma.
2. Valitse valintakentästä [Settings] / [Menu language] haluttu kieli.

11487AEN

11244AEN
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3. Avaa toiminnolla [File] / [Open] se projektitiedosto, jonka haluat siirtää käyttötermi-
naaliin. 

4. Valitse valintakentästä [Transfer] / [Communication properties] tiedonsiirtoyhteys
[Serial transfer], ja syötä tarvittavat parametrit:

11488AEN

11489AEN

00

I



6 Käyttö ja huolto
Projektin lähettäminen tietokoneella ja HMI-Builder-konfigurointiohjelmalla

56  Järjestelmäkäsikirja  –  Käyttöpäätteet DOP11B

Sarjamuotoinen tiedonsiirto, kun käytetään PCS11B-ohjelmointikaapelia.
Tee seuraavien tietojen asetukset:
• Tietokoneen tiedonsiirtoportti (esim. Com1)
• Tiedonsiirtonopeus (oletusasetus 152000)
• Timeout-aika (vapaasti valittavissa, oletusasetus 10000 ms)
• Uusien yritysten lukumäärä, mikäli tiedonsiirrossa on häiriöitä (oletusasetus 3)

5. Nyt projekti voidaan siirtää käyttöpäätteelle valitsemalla valintakentästä [Transfer] /
[Project].
Seuraavat toiminnot ovat vakioasetuksia, ja ne on jätettävä ennalleen:
• Projektin testaus lähetyksen yhteydessä
• Valmiin projektin lähettäminen
• Päätteen automaattinen kytkeminen RUN-tilasta TRANSFER-tilaan
• Pääteversion tarkistaminen

11490AEN
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Tiedot ladataan päätteelle, kun [Send]-kenttää painetaan.

Nyt suoritetaan seuraavat peräkkaiset vaiheet:
• Käyttöpääte siirtyy tiedonsiirtotilaan (TRANSFER).
• Taajuusmuuttajan ja PLC:n tiedonsiirtoajurit siirretään
• Projektitiedot siirretään
• Käyttöpääte siirtyy RUN-tilaan

Yksittäiset vaiheet näytetään tiedonsiirron aikana käyttöpäätteen näytössä.
Dialogi-ikkuna voidaan sulkea ja HMI-Builder-ohjelma voidaan lopettaa tietojen
siirtämisen jälkeen valitsemalla [Exit].

11247AEN
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6.2 Aloitusnäyttö laitteen käynnistämisen yhteydessä

11592AXX

[1] Käyttöpäätteen laiteohjelmistoversio

[2] Käynnistyksen tila esim.
Initializing hardware
Loading comm. drivers
Init Alarms
IP Address: 192.168.1.1

[3] Ohjaimeen 1 ladattu tiedonsiirtoajuri
esim.:
SEW_MOVILINK_(serial)
SEW_SMLP_(TCP/IP)
DEMO
...

[4] Ohjaimeen 2 ladattu tiedonsiirtoajuri
esim.:
SEW_MOVILINK_(serial)
SEW_SMLP_(TCP/IP)
DEMO
...

[5] Ohjaimen 1 tiedonsiirtotila
esim.:
NO CONNECTION
MOVIPLC
MOVITRAC B
MOVIDRIVE B
...

[6] Ohjaimen 2 tiedonsiirtotila
esim.:
NO CONNECTION
MOVIPLC
MOVITRAC B
MOVIDRIVE B
...

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

00

I



6Käyttö ja huolto
Virheilmoitukset

 Järjestelmäkäsikirja  –  Käyttöpäätteet DOP11B 59

6.3 Virheilmoitukset
RUN-tilassa esiintyvät virheet näytetään virheilmoituksina näytön vasemmanpuolei-
sessa ylänurkassa.
Ne jaetaan kahteen ryhmään:
• Boot- eli käynnistysvirhe (taajuusmuuttajaa ei löydy)
• Käyttövirhe - Comm Errors (virheluettelo)

6.3.1 Boot- eli käynnistysvirhe (taajuusmuuttajaa ei löydy)

Käynnistysvirhe "1: Comm Error 254“ tarkoittaa: tiedonsiirto kytkettyihin taajuusmuutta-
jiin ei ole mahdollinen. 

53590AXX

[1] Ohjain, jossa tiedonsiirtovirhe esiintyy
esim. 1 tai 2

[2] Virhetyyppi
esim. käyttövirhe - Comm Error

[3] Osoitteen kanssa:
esim.
01 - 99
254 (= Point to Point!)

1: Comm Error 254[1]

[2]

[3]
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6.3.2 Käyttövirhe - Comm Errors (virheluettelo)

Ilmoitus 
käyttöpäätteeltä

Virhe-
koodi

Kuvaus

no error 00 00 Ei virhettä

invalid parameter 00 10 Luvaton parametri-indeksi

fct. not implement 00 11 Toiminto/parametri toteuttamatta:
• Käyttöpäätteen aktivoima parametri ei ole ohjaimen tiedossa. Tarkista MOVILINK®-ajurin 

oikea valinta. Ohjainten MOVITRAC® 07, MOVIDRIVE® A ja MOVIDRIVE® B yksittäiset 
parametrit eroavat lievästi toisistaan.

• Toinen syy kyseiseen virheeseen voi olla mahdollisesti ohjaimen ohjelmistossa. Laitteiden 
ohjelmistojen vanhemmat versiot eivät välttämättä tunne uusia parametreja.

read only access 00 12 Vain lukeminen on sallittua
• Aktivoitua parametria ei voida muuttaa kirjoittamalla. Deaktivoi käyttöpäätteen projektista 

toiminto [Activate input].

param. lock active 00 13 Parametrin lukitus on aktivoitu
• Toiminto [Parameter lock] on aktivoitu aktivoidussa ohjaimessa parametrin P803 avulla. 

Aseta parametri P803 tilaan "OFF" ohjaimen siihen tarkoitetulla käsilaitteella tai 
MOVITOOLS®-tietokoneohjelmistolla parametrilukituksen kytkemiseksi pois päältä. 

fact. set active 00 14 Tehdasasetus on aktiivinen
• Ohjain suorittaa parhaillaan tehdasasetusta. Siksi parametreja ei voida muuttaa muutamaan 

sekuntiin. Tiedonsiirto aktivoidaan taas automaattisesti tehdasasetuksen lopettamisen 
jälkeen.

value too large 00 15 Parametrin arvo on liian suuri
• Käyttöpääte yrittää asettaa parametriksi arvoalueen ulkopuolella olevan arvon. Sovita käyttö-

päätteen projektin alueella [Access] minimaalinen ja maksimaalinen syöttöarvo oikeiksi. 
Oikeat raja-arvot käyvät ilmi ohjaimen parametrihakemistosta.

value too small 00 16 Parametrin arvo on liian pieni
• Käyttöpääte yrittää asettaa parametriksi arvoalueen ulkopuolella olevan arvon. Sovita käyttö-

päätteen projektin alueella [Access] minimaalinen ja maksimaalinen syöttöarvo oikeiksi. 
Oikeat raja-arvot käyvät ilmi ohjaimen parametrihakemistosta.

option missing 00 17 Tältä toiminnolta/parametrilta puuttuu tarvittava lisäkortti.

system error 00 18 Häiriö ohjaimen järjestelmäohjelmassa
• Ota yhteyttä SEW-huoltopalveluun.

no RS485 access 00 19 Parametrihaku vain RS485-prosessiliitynnän kautta liittimeen X13

no RS485 access 00 1A Parametrihaku vain RS485-diagnoosiliitännän kautta

access protected 00 1B Parametri on käyttösuojattu
• Tähän parametriin ei pääse käsiksi lukemalla eikä kirjoittamalla, siksi se ei sovellu 

käytettäväksi käyttöpäätteessä.

inhibit required 00 1C Säätimen lukitus välttämätön
• Aktivoitua parametria voidaan muuttaa vain ohjaimen ollessa lukittuna. Aktivoi säätimen 

lukitus joko kenttäväylän kautta (ohjaussana 1/2 peruslohko = 01hex) tai irrottamalla X13.0-
liitin. 

incorrect value 00 1D Luvaton arvo
• Jotkut parametrit voidaan ohjelmoida vain tietyille arvoille. Oikeat raja-arvot käyvät ilmi 

ohjaimen parametrihakemistosta.

fact set activated 00 1E Tehdasasetus on aktivoitu.

not saved in EEPRO 00 1F Parametria ei ole tallennettu EEPROMiin
• Jännitekatkosvarmistettu tallentaminen ei onnistunut.

inhibit required 00 20 Parametria ei voida muuttaa, koska pääteaste on aktivoitu 
• Aktivoitua parametria voidaan muuttaa vain taajuusmuuttajan ollessa lukittuna. Aktivoi sääti-

men lukitus joko kenttäväylän kautta (ohjaussana 1/2 peruslohko = 01hex) tai irrottamalla 
X13.0-liitin. 
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6.4 SEW-elektroniikkahuolto
6.4.1 Korjaukseen lähettäminen

Mikäli virhettä ei voida poistaa, ota yhteyttä SEW-elektroniikkahuoltoon.
Kun otat yhteyttä SEW-elektroniikkahuoltoon, ilmoita aina laitteen tyyppimerkintä, jotta
huoltohenkilöstömme voi auttaa sinua tehokkaammin.

Ilmoita seuraavat tiedot, kun toimitat laitteen korjattavaksi:
• Sarjanumero (Æ tyyppikilpi)
• Tyyppimerkintä
• Sovelluksen lyhyt kuvaus
• Mikä virhe on kyseessä
• Muut olosuhteet
• Omat oletukset vian syistä
• Vian ilmaantumista edeltäneet, tavanomaisesta poikkeavat seikat tms.
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7 Ohjelmointi
7.1 Projektin luominen
7.1.1 Perusteet

Tässä luvussa selostetaan käyttöpäätteen rakenteen ja käytön perusasiat. Lisäksi se
sisältää yleisiä sääntöjä ja kohdeparametrejä sekä yhteisiä, päätettä yleisesti koskevia
toimintoja.

Menettelytapa projektia ohjelmoitaessa

Esittämällä sovelluksen tiedot käyttöpäätteessä graafisessa muodossa saadaan aikaan
käyttäjäystävällinen valvontaväline. On tärkeää organisoida laitteiston toiminta ja kaikki
tarvittavat toiminnot huolellisesti. Aloita suunnittelu ylimmältä tasolta, ennen kuin kes-
kityt yksityiskohtien suunnitteluun. Käytä projektin ohjelmoinnin lähtökohtana laitteistosi
tarjoamia toimintoja. Jokainen toiminto vastaa yhtä tai useampaa lohkoa sen monimut-
kaisuudesta riippuen. Projekti voi sisältää sekä grafiikka- että tekstilohkoja, ja jokainen
lohko voi sisältää staattisia tai dynaamisia kohteita. Lohkot tulisi sijoittaa hierarkiamai-
sesti, jotta sovelluksesta tulee selvärakenteinen ja koneen käyttö helpottuu. Sovellus voi
toimia myös sekvenssiohjauksena.

Sovellus voidaan testata ennen käyttöönottoa joko kokonaan tai osittain.

53375AFI
Kuva 17: Lohkorakenne
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Tehokas 
tiedonsiirto

Lue seuraavat signaalien siirtoa ja niiden optimointia koskevat ohjeet päätteen ja
ohjaimen nopean ja tehokkaan tiedonsiirron saavuttamiseksi.

Tiedonsiirron kestoon vaikuttavat signaalit
Vain sen hetkisen lohkon kohteiden signaaleja luetaan jatkuvasti. Sama koskee myös
dynaamisia kohdesignaaleja. Muiden lohkojen kohteiden signaaleja ei lueta. Lohkojen
lukumäärällä ei siis ole vaikutusta tiedonsiirron kestoon.

Sen hetkisen lohkon kohteiden signaalien lisäksi pääte vastaanottaa ohjaimelta jatku-
vasti seuraavia signaaleja:
• Näyttösignaalit (lohkon otsikko)
• Lohkon tulostussignaalit (lohkon otsikko)
• LED-rekisteri
• Hälytyssignaalit
• Hälytysten ja hälytysryhmien ulkopuoliset vahvistussignaalit
• Sisäänkirjautumissignaali (salasana)
• Uloskirjautumissignaali (salasana)
• Kehityssuuntakäyrärekisteri
• Palkkeina esitettyjen kohteiden rekisteri, mikäli käytetään min.-/max.-indikaattoreita
• Uusi näyttörekisteri
• Summerirekisteri
• Taustavalosignaali
• Kursorin ohjauslohko
• Ohjeiden ohjauslohko
• Kirjaston indeksirekisteri
• Indeksirekisteri
• PLC-kellon rekisteri, mikäli sitä käytetään päätteessä
• Signaali tyhjennettäessä listoja (hälytysasetukset)
• Ei-protokollaa-tilan ohjausrekisteri
• Ei-protokollaa-signaali

Signaalit, joilla ei ole vaikutusta tiedonsiirron kestoon
Seuraavilla signaaleilla ei ole vaikutusta tiedonsiirron kestoon:
• Toimintopainikkeiden signaalit
• Aikakanavat
• Hälytystekstien kohteet
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Tiedonsiirron optimoiminen
Ohjainsignaalien kerääminen yhteen
Ohjaimen lähettämät signaalit (ks. lista sivulla 63) luetaan nopeimmin, kun ne kootaan
ryhmäksi, esim.: Mikäli on määritetty 100 signaalia, suurin lukunopeus saavutetaan
niputtamalla ne ryhmäksi (esim. H0-H99). Mikäli signaalit lähetetään erikseen (esim.
P104, H17, H45 jne.), tiedot päivitetään hitaammin.

Tehokas siirtyminen lohkosta toiseen
Lohkosta toiseen siirtyminen onnistuu parhaiten toimintopainikkeiden siirtymistoimin-
noilla tai hyppytoiminnoilla. Lohkon otsikon näyttösignaalia saa käyttää vain silloin, jos
ohjaimen on tarkoitus pakottaa toinen lohko näkyviin. Mikäli ohjaimen on tarkoitus
vaihtaa näyttö, voit käyttää myös uuden näytön rekisteriä. Sillä on pienempi vaikutus tie-
dosiirtoon kuin suurella näyttösignaalimäärällä.

Signaalipaketit
Mikäli päätteen ja ohjaimen välillä halutaan siirtää signaaleja, kaikkia tietoja ei siirretä
yhtäaikaa. Tiedot kootaan sen sijaan paketeiksi, joista kukin sisältää useampia signaa-
leja. Jokaisen paketin signaalilukumäärä riippuu käytetystä ajurista. 
Jotta tiedosiirto saadaan sujumaan niin nopeasti kuin mahdollista, pakettien lukumäärä
on pidettävä mahdollisimman pienenä. Ryhmiksi kootuilla signaaleilla saadaan aikaan
mahdollisimman pieni pakettilukumäärä. Siihen tarvittava ohjelmointi ei ole kuitenkaan
aina mahdollista, ja signaalien välille syntyy taukoja. Tauko on kahden samaan pakettiin
kuuluvan signaalin välinen suurin sallittu etäisyys. Tauon pituus riippuu käytetystä aju-
rista.

Käyttöliittymä
Käytä käyttöliittymissä grafiikkalohkoja.
Tekstilohkot on tarkoitettu ensisijaisesti raporttien tulostamiseen. Ne ovat hitaampia ja
vievät enemmän muistitilaa kuin grafiikkalohkot.

Käytä kolmiulotteisia tehosteita, jotta käyttäjäliittymästä tulee puhutteleva.
Optisesti laadukas toteutus saadaan aikaan kehystettyjä kohteita ja kolmiulotteisia suo-
rakulmia yhdistelemällä. Samalla simuloidaan vasemmasta yläreunasta tulevaa valoa.
Näin kohollaan olevien kohteiden ala- ja oikeanpuolisiin reunoihin sekä matalampien
kohteiden ylä- ja vasempiin reunoihin saadaan aikaan varjotehosteita.
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543

X

2

X

1

XXX

109876543

X

2

X

1

XXX

109876Signaali

Käyt.

Väli

00

I



7Ohjelmointi
Projektin luominen

 Järjestelmäkäsikirja  –  Käyttöpäätteet DOP11B 65

Valikon rakenne Päätteellä on kaksi käyttötapaa: konfigurointitila ja käyttötila. Jokaisessa tilassa on
käytössä toiminnosta riippuen eri määrä tasoja. Jokainen taso koostuu valikosta, johon
voidaan määrittää vaihtoehtoja tai valita navigointiparametreja yksittäisten tasojen
(valikoiden) välille.

Sovellus koostuu lohkoista, grafiikkalohkoista ja/tai tekstilohkoista (ensisijaisesti raport-
tien tulostamista varten). Lohkoissa näytetään ja muutetaan ohjaimen arvoja. Ohjel-
moija antaa jokaiselle lohkolle numeron väliltä 0-989. Lohkot 990-999 on varattu tietyille
tehtäville, ne ovat niin kutsuttuja järjestelmälohkoja. Pääte toimii kohdesuuntautuneesti.
Siten lohko voi sisältää kaikki tiettyyn kohteeseen (esim. pumppu) linkitetyt ohjaus- ja
valvontasignaalit.

53376AFI
Kuva 18: Konfigurointitila ja käyttötila
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Lohkot Jokaiselle lohkolle määritetään lohkon otsikko, josta käyvät ilmi lohkon numero, tyyppi,
tilasana jne. Myös seuraavat toiminnot voidaan avata lohkoina:
• Hälytys
• Aikakanavat
• Järjestelmämonitorit
• Sähköposti
• Kontrastisäädöt

Niitä kutsutaan järjestelmälohkoiksi. Voit määrittää jopa 990 lohkoa.

Signaaliformaatit Seuraavia signaaliformaatteja voidaan käyttää dialogissa jokaisessa kohteessa, edellyt-
täen että valittu ajuri tukee kyseistä signaaliformaattia.

HUOM!
Määritetyn lohkon tyyppiä ei voida muuttaa.

Formaattityyppi Alue

Etumerkillinen 16-bit-
tinen

–32768 ... +32767

Etumerkitön 16-bit-
tinen

0 ... +65535

Etumerkillinen 32-bit-
tinen

–2147483648 ... +2147483647

Etumerkitön 32-bit-
tinen

0 ... +4294967295

Eksponentiaalinen 
liukuluku, 32-bittinen

±3,4E38 lukua 1 000 000 suuremmat luvut näytetään eksponenttia käyttäen 
(ei koske MOVILINK®-ajuria).

Liukuluku ilman eks-
ponenttia, 32-bittinen

Parametrien paikat (sis. desimaalipilkut tms. merkit) sekä desimaalipaikat osoit-
tavat jäljellä olevan alueen (Area). Näin esim. 8 paikalla ja 3 desimaalipaikalla 
saadaan ±999.999 (ei koske MOVILINK®-ajuria).

BCD-liukuluku 0 ... 9999.9999 (ei koske MOVILINK®-ajuria)

BCD 16-bittinen 0 ... 9999 (ei koske MOVILINK®-ajuria)

BCD 32-bittinen 0 ... 99999999 (ei koske MOVILINK®-ajuria)

HEX 16-bittinen 0 ... FFFF

HEX 32-bittinen 0 ... FFFF FFFF

Sekunnit 16-bittinen Analoginen numeerinen kohde, joka voidaan näyttää aikaformaatissa. Syntaksi: 
<tunnit:minuutit:sekunnit> (ei koske MOVILINK®-ajuria). 

Sekunnit 32-bittinen Analoginen numeerinen kohde, joka voidaan näyttää aikaformaatissa. Syntaksi: 
<tunnit:minuutit:sekunnit> (ei koske MOVILINK®-ajuria). 

Merkkijono Merkkijono, jota voidaan käyttää toiminnossa [Dynamic for grafik options] 
malleissa DOP11B-20 - DOP11B-50. 
Esimerkki: 
Dynaaminen symboliominaisuus voidaan linkittää kohteissa Static symbol, 
Digital symbol ja Multisymbol merkkijonoformaattia varten varattuun rekisteriin.

16-bittinen Array Taulukkoformaatti, jota voidaan käyttää dynaamikkatoiminnon tapahtumalle 
mallien DOP11B-20 - DOP11B-50 graafisten kohteiden yhteydessä. 
Esimerkki: 
Rekisteriryhmälle on tarkoitus antaa erilaisia arvoja syötetyn arvon ollessa 99. 
Näin ollen kentän ensimmäinen arvo Value 9 syötetään rekisteriin D21 kenttään 
Signal. Mikäli kenttä Value näyttää seuraavalta <1,2,3,4>, arvo 2 syötetään 
seuraavaan rekisteriin (D22) jne.

00

I



7Ohjelmointi
Projektin luominen

 Järjestelmäkäsikirja  –  Käyttöpäätteet DOP11B 67

7.1.2 HMI-Builder-ohjelman asennus

Ohjelmointiohjel-
misto

HMI-Builder-ohjelmointiohjelmistolla voidaan luoda projekteja DOP11B-sarjan käyttö-
päätteille. HMI-Builder-toiminnot ovat valitusta päätteestä riippuvaisia.
Ohjelmointiohjelmiston syöttölaitteeksi suositellaan hiirtä. Näppäinyhdistelmät käyvät
ilmi Windows-käsikirjasta.
Ohjelmointiohjelmalla luodaan grafiikka- ja tekstilohkoja sisältävä projekti. Projekti
siirretään lopuksi käyttöpäätteeseen.
Kaikille toiminnoille on saatavissa online-ohjeet. Paina näppäintä <F1> kyseessä olevan
toiminnon ohjeiden avaamiseksi. Valittua toimintoa koskevat tiedot saadaan näkyviin
klikkaamalla työkalupalkin apupainiketta ja sen jälkeen toimintoa.

Järjestelmäedel-
lytykset

Ohjelmointiohjelmistoa voidaan käyttää tietokoneessa, jossa on vähintään 100 MB
vapaata muistitilaa ja Microsoft Windows 2000 / XP Professional. Ohjelmiston kanssa
voidaan käyttää väri- tai monokromi-kuvaruutusivua. Tietokoneessa täytyy olla
Microsoft Internet Explorer, version on oltava 5.0 tai uudempi.

HMI-Builder-
ohjelman 
asentaminen

Ohjelmointiohjelmisto toimitetaan CD-levyllä. Asennus käynnistyy automaattisesti sen
jälkeen kun CD on asetettu CD-ROM-asemaan. Mikäli asennus ei käynnisty, valitse
käynnistysvalikosta kohta [Run] ja syötä käskyksi D:/setup.exe (D: tarkoittaa CD-ROM-
aseman tunnusta). Klikkaa ohjelman nimeä sen asentamiseksi, ja noudata ohjeita.
Ohjelmointiohjelman symboli lisätään asennuksen yhteydessä ohjelmalistaan. Klikkaa
[Start] ja valitse [Programs] / [Drive Operator Panels DOP] / [HMI-Builder] halutessasi
käynnistää ohjelmointiohjelman. Voit lukea käsikirjaa suoraan CD-levyltä painamalla
[Manuals].
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Valikko Valikkopalkki sisältää useita pudotusvalikkoja.

Tilapalkki Tilapalkki sijaitsee HMI-Builderin ohjelmaikkunan alareunassa. Valikossa [View] on
toiminto, jonka avulla tilapalkki saadaan näkyviin / pois näkyvistä. 
Tilapalkin vasen puoli sisältää merkittyä valikkotoimintoa koskevia tietoja. Kun kursori
asetetaan työkalupalkin työkalun päälle, toiminnosta näytetään lyhyt kuvaus.
Tilapalkin oikeanpuoleisessa reunassa näytetään, mikä seuraavista painikkeista on
aktivoitu:
OVR Overwrite (insert-painike)
CAP Caps Lock
NUM  Num Lock
Lohkonhallinnassa näytetään myös koordinaatit (rivi ja sarake).

Valikko Kuvaus

File Sisältää koko projektiin vaikuttavia toimintoja.

Edit Täältä löytyy mm. seuraavat toiminnot: 
• Cut
• Copy
• Paste

View

Täältä voidaan avata seuraavat valikot:
• Block manager
• Alarm handling
• Symbol manager

Functions Tästä valikosta konfiguroidaan toimintopainikkeet, LED:it, salasanat ja makrot. 
Tänne syötetään myös hälytystekstit ja täältä määritetään hälytysryhmät.

Setup Täältä tehdään päätteen perusasetukset.

Object On käytettävissä vain hallintaosioissa, ja se sisältää kaikki kohteet. Kohteet ovat 
lisäksi myös Toolbox:issa.

Layout On käytössä vain grafiikkalohkojen hallinnassa, ja se sisältää grafiikkalohkojen koh-
teiden sijoittamiseen tarvittavia toimintoja.

Block manager Lohkonhallinnan näyttöasetukset.

Transfer Projekteja siirretään ohjelmointiohjelmiston ja käyttöpäätteen välillä tämän valikon 
toimintojen avulla.

Window Sisältää yleisiä Windows-toimintoja. Täältä määritetään myös rasteriasetukset ja 
ulkopuolisten ohjelmien hakupolut (esim. Paintbrush).

Help Sisältää ohjelman aputoiminnot.

53108AXX
Kuva 19: Tilapalkki
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7.2 Tiedonsiirto MOVIDRIVE®:n ja MOVITRAC®:in kanssa
Tässä luvussa kuvataan käyttöpäätteen ja taajuusmuuttajien MOVIDRIVE® ja
MOVITRAC® välillä tapahtuvaa tiedonsiirtoa.
Luvussa kerrotaan, kuinka parametrejä ja muuttujia aktivoidaan ja luetaan. Lisäksi käsi-
tellään toteutustapoja, joissa useampi taajuusmuuttaja on liitetty RS-485:n välityksellä. 

7.2.1 Käyttöpäätteen ja taajuusmuuttajan välinen sarjaliitäntä

Liitä taajuusmuuttaja käyttöterminaaliin luvun 4 ohjeiden mukaisesti.
Käytä tietokoneen ja käyttöpäätteen väliseen liitäntään PCS11B-kaapelia. Käyttöpääte
ohjelmoidaan sen kautta.

Ohjelmointi-
kaapeli PCS11B

Käyttöpäätteen ja tietokoneen välinen liitäntäkaapeli käyttöpäätteen ohjelmointia
varten.
Kiinteä pituus 3 m.

60060AXX
Kuva 20: Ohjelmointikaapeli PCS11B
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7.2.2 HMI-Builder-ohjelman tiedonsiirtoasetukset

Käyttöpäätteen ja taajuusmuuttajan välisen tiedonsiirron setup-toiminto

Käyttöpäätteen ja taajuusmuuttajan välisen tiedonsiirron asetukset tehdään HMI-
Builder-ohjelman kohdasta [Setup] / [Peripherals].

Valitse [Controller 1] (tai [Controller 2]) tiedonsiirtoportin vaihtamiseksi, pidä hiiren
vasenta painiketta painettuna, ja vedä ohjain toiseen tiedonsiirtoporttiin. 
Paina hiiren oikeanpuoleista painiketta tiedonsiirtoparametrien syöttämistä varten.

12077AEN
Kuva 21: Tiedonsiirtoasetukset

HUOM!
Asetusten on vastattava fysikaalista rakennetta.
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MOVILINK®- / SMLP-ajuri (sarja / ETHERNET)

Asetukset

12068AXX
Kuva 22: MOVILINK®- / SMLP-ajurin ominaisuudet, asetukset

Parametrit Kuvaus

Communication 
mode

Määrittää, onko yhteys sarja- vain ETHERNET-yhteys.

Default station Kyseistä osoitetta käytetään aina silloin, kun tiedonsiirtokohteiden määrityksessä ei 
ole ilmoitettu mitään muuta osoitetta.

Merkitys käytettäessä tiedonsiirtotilaa "ETHERNET/SMLP":
Kyseinen numero viittaa ETHERNET-tiedonsiirtotilassa kohdassa "Stations" määritet-
tyihin IP-osoitteisiin. Tiedonsiirtovirheiden välttämiseksi tulee käyttää vain määritettyjä 
asemia.

Merkitys käytettäessä tiedonsiirtotilaa "Sarja/MOVILINK":

0 – 99 Taajuusmuuttajien yksilölliset osoitteet

100 – 199 Ryhmäosoitteet

254 Kahden pisteen välinen tiedonsiirto
Kyseistä osoitetta ei saa käyttää, mikäli käyttöpäätteeseen on liitetty 
useita taajuusmuuttajia.

255 Broadcast-osoite
Kaikki RS-485-väylään kytketyt taajuusmuuttajat ottavat vastaan tietoja, 
mutta ne eivät kuitenkaan lähetä käyttöpäätteeseen vastausta.

Model Määrittää liitettävän taajuusmuuttajan tyypin.

Data exchange 
mode

Käytetään tiedonsiirrton syklisen tai asyklisen PDU-tyypin valitsemiseksi.
Toiminto on käytettävissä vain tiedonsiirtotilassa "Sarja/MOVILINK".

Number of pro-
cess data words

Sanoman pituuden määrittäminen.
8-tavuinen parametrikanava ja 0 - 3 prosessidatasanaa.
Toiminto on käytettävissä vain tiedonsiirtotilassa "Sarja/MOVILINK".
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Vakioasetukset käytettäessä tiedonsiirtotilaa "Sarja/MOVILINK":

Asemat

Parametrit Kuvaus

Port COM1, RS-485
COM2, RS-232 (käytettäessä UWS11A:ta)

Baud 9600

Data bits 8

Stop bits 1

Parity Suora

12069AXX
Kuva 23: MOVILINK®- / SMLP-ajurin ominaisuudet, asemat

Parametrit Kuvaus

Station Asemanumero, jonka avulla TCP/IP-osoitteet voidaan luoda helposti.

IP address IP-osoite
Käyttöpääte luo käynnistymisen aikana yhteyden jokaisen tähän kohtaan merkityn 
IP-osoitteen kanssa.

Sub ch 1 Aktivoit reitityksen tänne merkittyyn alempaan väyläjärjestelmään, esim. kenttäväylän 
yhdyskäytävästä DFE33B / UOH11B SBus-järjestelmäväylään.
Käytettävissä olevia alempia väyläjärjestelmiä koskevia lisätietoja on kulloisenkin 
laitteen dokumentaatiossa (yhdyskäytävä).

Sub add 1 Taajuusmuuttajien osoite alemmassa väyläjärjestelmässä.
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Vakioasetukset käytettäessä tiedonsiirtotilaa "Sarja/MOVILINK":

Advanced

Parametrit Kuvaus

Port COM1, RS-485
COM2, RS-232 (käytettäessä UWS11A:ta)

Baud 9600

Data bits 8

Stop bits 1

Parity Suora

12070AXX
Kuva 24: MOVILINK®- / SMLP-ajurin ominaisuudet, Advanced

Parametrit Kuvaus

Timeout Lähetyksen toiston aika [ms].

Retries Lähetyksen toistoyritysten lukumäärä ennen kuin ilmoitetaan tiedonsiirtovirheestä.

Retry time Odotusaika [s] ennen tiedonsiirtovirheen resetiä. Tiedonsiirtoa yritetään tämän ajan 
kuluttua uudelleen.

Command Line 
Options

Ei toiminnassa.

00

I



7 Ohjelmointi
Tiedonsiirto MOVIDRIVE®:n ja MOVITRAC®:in kanssa

74  Järjestelmäkäsikirja  –  Käyttöpäätteet DOP11B

Vakioasetukset käytettäessä tiedonsiirtotilaa "Sarja/MOVILINK":

Transparent-tila

Ajuri tukee erityistä, SEW-ajurille ainutlaatuista transparent-tilaa.
Mikäli ajuri konfiguroidaan sarjaliikenteistä tiedonsiirtoa ja transparent-tila-portti TCP:llä
varustettua ETHERNET-porttia ja porttinumeroa 300 varten, silloin aktivoidaan erityinen
reitityskäyttäytyminen. Silloin MOVITOOLS® MotionStudio ei tunnista pelkästään
ETHERNET-kyselyn kautta DOP11B:tä, vaan myös DOP11B:n sarjaportin kautta liitetyt
SEW-laitteet.
Kyseisten laitteiden kanssa voidaan kommunikoida MOVITOOLS® MotionStudiossa
ETHERNET:in kautta ja DOP11B:n kautta käyttämällä sitä ETHERNET-yhdyskäytävä-
nä.
Transparent-tila ei toimi missään muussa konfiguroinnissa.

Parametrit Kuvaus

Port COM1, RS-485
COM2, RS-232 (käytettäessä UWS11A:ta)

Baud 9600

Data bits 8

Stop bits 1

Parity Suora

12071AXX
Kuva 25: MOVILINK®- / SMLP-ajurin ominaisuudet, transparent-tila
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7.2.3 Parametrien ja muuttujien osoitus

Osoitus MOVILINK®-ajuri tuntee seuraavat tietoformaatit:

Ilman NS-lisää tiedot kirjataan taajuusmuuttajan RAM-muistiin, ja ne häviävät, kun
taajuusmuuttaja kytketään pois päältä.

Digitaaliset tiedot 
(biteittäinen 
pääsy)

Analogiset 
signaalit

P Parametreille (nopea kirjoittaminen)

NVP Parametreille (ei nopea kirjoittaminen)

X Indeksille (nopea kirjoittaminen)

NVX Indeksille (ei nopea kirjoittaminen)

H IPOS-muuttujille (nopea kirjoittaminen)

NVH IPOS-muuttujille (ei nopea kirjoittaminen)

HUOM!
Jännitekatkokselta suojattuun tallennukseen tarvitaan lisäys NV. Tiedot kirjataan silloin
taajuusmuuttajan EEPROM:iin. On huomattava, että EEPROM:iin saa kirjata vain
rajoitetun määrän tietoja. Siksi lisäystä NV on käytettävä harkiten.

Laite Minimiosoite Maksimiosoite Huomautus

P rr . bb P0.0 P999.31 Bit bb in register rr

NVP rr . bb NVP0.0 NVP999.31 Bit bb in register

X rr . bb X8192.0 X24575.31 Bit bb in register rr

NVX rr . bb NVX8192.0 NVX24575.31 Bit bb in register rr

H rr . bb H0.0 H511.31 (H1023.31 
MOVIDRIVE® B:lle / H2048 
MOVI-PLC®:lle)

Bit bb in register rr

NVH rr . bb NVH0.0 NVH511.31 (NVH1023.31 
MOVIDRIVE® B:lle / H2048 
MOVI-PLC®:lle)

Bit bb in register rr

Laite Minimiosoite Maksimiosoite Huomautus

P rr P0 P999 Rekisteri rr

NVP rr NVP0 NVP999 Rekisteri rr

X rr X8192 X24575 Rekisteri rr

NVX rr NVX8192 NVX24575 Rekisteri rr

H rr H0 H511 (H1023 
MOVIDRIVE® B:lle)

Rekisteri rr

NVH rr NVH0 NVH511 (NVH1023 
MOVIDRIVE® B:lle)

Rekisteri rr

HUOM!
Kaikki parametrit, muuttujat ja indeksit ovat 32-bitti-arvoja.
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Analogiset 
signaalit 
(osittainen pääsy)

Yhteen parametriin kirjataan joissakin taajuusmuuttajan parametreissa useampia tie-
toja. Näin parametrit P10, P11 ja P12 koodataan indeksin 8310 avulla. Jotta kyseisiä
parametreja voidaan tulkita myös osittain, voidaan käyttää seuraavaa notaatiota:
• H100. 0-15 IPOS-muuttujan H100 low word
• H100.16-32 IPOS-muuttujan H100 high word

Alaindeksi Alaindeksiä voidaan käyttää vain yhdessä indeksin (X ja NVX) kanssa.
Notaatio näyttää seuraavalta: X8192/1, jolloin 1 osoittaa pääsyn alaindeksiin 1.
Muita esimerkkejä:
2:X8192/23.31 osoite 2, indeksi 8192, alaindeksi 23, bitti 31
7:X8192/9.0-15 osoite 7, indeksi 8192, alaindeksi 9, bitti 0 - bitti 15

Tiedonsiirto taajuusmuuttajiin RS-485-liitynnässä

Seuraavaa notaatiota käytetään tietyn RS-485-osoitteen omaavien taajuusmuuttajien
osoittamiseen:

Esimerkki
Default Station -RS-485-osoite 254 (pisteestä toiseen). Käytetään vain, mikäli käyttö-
päätteeseen on liitetty vain yksi ainoa taajuusmuuttaja.

Laite Minimiosoite Maksimiosoite Huomautus

P rr . a-b P0.0-1 P999.0-31 P rr . a-b
a = aloitusbitti
b = stopbitti

Esimerkki
H 100 . 7-14
Tiedot luetaan bitistä 7 bittiin 14 
asti.

NVP rr . a-b NVP0.0-1 NVP999.0-31

X rr . a-b X8192.0-1 X24575.0-31

NVX rr . a-b NVX8192.0-1 NVX24575.0-31

H rr . a-b H0.0-1 H511.0-31 (H1023.0-31 
MOVIDRIVE® B:lle)

NVH rr . a-b NVH0.0-1 NVH511.0-31 
(NVH1023.0-31 
MOVIDRIVE® B:lle)

P100 Tiedonsiirto parametrin P100 kanssa.
Tiedonsiirto-osoitteena käytetään sitä osoitetta, joka ilmoitettiin syöttökenttään 
[Default Station] ajurin konfiguroinnin yhteydessä.

2:P100 Tiedonsiirto osoitteen 2 taajuusmuuttajan parametrin P100 kanssa

4:H102 Tiedonsiirto osoitteen 4 taajuusmuuttajan IPOS-muuttujan H102 kanssa
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Tiedonsiirto taajuusmuuttajiin ETHERNET-liitynnässä

Samalla kun käyttöpääte käynnistyy, kaikkiin ajurikonfiguraatioon kirjattuihin TCP/IP-
osoitteisiin luodaan tiedonsiirtoyhteys.
Kyseistä rivillä 0 olevaa osoitetta käytetään myös aina silloin, jos mitään toista osoitetta
ei ole ilmoitettu.
Seuraavaa notaatiota käytetään taajuusmuuttajien osoittamiseen tietyllä TCP/IP-osoit-
teella:
Esimerkki:
Rivillä 0 oleva TCP/IP-osoite on 10.12.234.4, portti 300.
Rivillä 1 oleva TCP/IP-osoite on 10.12.234.5, portti 300.
Rivillä 2 oleva TCP/IP-osoite on 10.12.234.6, portti 300.
Rivillä 3 oleva TCP/IP-osoite on 10.12.234.7, portti 300.

P100 Tiedonsiirto parametrin P100 kanssa.
Tiedonsiirto-osoitteena käytetään sitä osoitetta, joka ilmoitettiin syöttökenttään [1] 
(10.12.234.4) ajurin konfiguroinnin yhteydessä.

1:P100 Tiedonsiirto osoitteen 2 taajuusmuuttajan parametrin P100 kanssa (10.12.234.5).

3:H102 Tiedonsiirto osoitteen 4 taajuusmuuttajan IPOS-muuttujan H102 kanssa (10.12.234.7).
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Prosessitiedot MOVILINK®-ajuri voi käyttää asetuksista riippuen 1-3 prosessitietoa taajuusmuuttajaa
kohden.
Silloin erotellaan Process Output- (PO-tiedot PLC:stä taajuusmuuttajaan) ja Process
Input -tietojen (PI-tiedot taajuusmuuttajasta PLC:hen) välillä.
Prosessitietojen lukumäärä määritetään MOVILINK®-ajurista Dialog. P90 PD-konfigu-
rointi-taajuusmuuttajaparametrillä on oltava sama arvo.

Biteittäinen pääsy prosessitietoihin

Sanoittainen pääsy prosessitietoihin (16 bittiä)

Laite Minimiosoite Maksimiosoite Huomautus

PO rr . bb PO1.0 PO3.15 Bit bb in register rr

PI1 rr . bb PI1.0 PI3.15 Bit bb in register 

Laite Minimiosoite Maksimiosoite Huomautus

PO rr PO1 PO3 Rekisteri rr

PI rr PI1 PI3 Rekisteri rr

HUOM!
Tiedonsiirtotila "ETHERNET/SMLP" ei tule prosessitietoja.
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Indeksoitu tiedonsiirto taajuusmuuttajiin RS-485-liitynnässä

RS-485-osoitteen suoran syöttämisen sijaan tiedonsiirto voi tapahtua myös indeksoi-
tuna. Se tarkoittaa, että RS-485-osoite tallennetaan käyttöpäätteen muuttujaan ja käyt-
täjä voi muuttaa sitä.
Kyseinen toiminto on käytettävissä myös käytettäessä SMLP-ajuria. RS-485-osoitteen
sijasta tiedot lähetetään vaihtelevasti IP-asemaan.

Esimerkki
Luodaan projekti, johon käyttäjä voi syöttää taajuusmuuttajan RS-485-osoitteen.
Sen etuna on, että taajuusmuuttajan todellisen osoitteen ei tarvitse olla tiedossa, kun
DOP-projekti luodaan. Käyttäjä voi syöttää ja määrittää sen itse laitteiston käytön
aikana.

Käyttölaitteen nopeuden oloarvo tulee lukea indeksoituna. Nopeuden oloarvo näytetään
parametrissa P000.
1. Määritä HMI-Builder-ohjelman kohdasta [View] / [Namelist] rekisteri D4096 (internal

variables), johon puhuteltavan taajuusmuuttajan RS-485-osoite tallennetaan, ja
parametri P000 nopeuden oloarvon symbolisena nimityksenä.

11494AEN
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2. Linkitä nyt osoitin indeksirekisteri 1 muuttujaan D4096 kohdasta [Setup] / [Index
register].

3. Määritä nyt analoginen numeerinen kohde , jotta käyttäjä voi laatia syötettävän
RS-485-osoitteen. Linkitä kyseinen kohde muuttujaan D4096, ja aktivoi syötön mah-
dollisuus välilehdeltä [Access]. 

11495AEN

11496AEN
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Ota huomioon syötön min-/max-arvot.

4. Määritä nyt seuraava analoginen numeerinen kohde  nopeuden oloarvon näyt-
tämiseksi. Linkitä kyseinen kohde parametriin P000 ja syötä tarvittava skaalaus (täs-
sä 0.001). Osoitinta I1 kohdellaan nyt kuin esimääritettyä RS-485-osoitetta: I1:P000. 
Näin puhutellaan sitä taajuusmuuttajan osoitetta, joka on tallennettu osoittimen I1
kohteeseen. 
Syötä vahvistus 0.001 yksikön nopeuden oloarvon [1/min] näyttämiseksi.

11497AEN

11498AEN
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7.3 Sisäiset muuttujat
Sisäiset muuttujat valitaan ja niitä käytetään kuten ajureita. Valittavissa on katoavia ja
katoamattomia käyttäjäkohtaisia muuttujia. Kun arvoa muutetaan, katoamattomat muut-
tujat tallennetaan Flash-muistiin. Ne voidaan lukea taas seuraavan käynnistyksen yhte-
ydessä. Järjestelmämuuttujia ei voida muuttaa. Niitä käytetään kyselyintervallien näyt-
tämiseen ja toimintojen vaihtamiseen. Klikkaa I/O-selaimen kohtaa [Properties & Help],
tai valitse [Functions] / [I/O configuration] / [Internal variables] seuraavan ikkunan avaa-
miseksi.

11605AXX

Muuttujatyyppi Osoitealue, bitti Osoitealue, muistisolu

Katoava M0 ... M4095 D0 ... D4095

Katoamaton M4096 ... M8191 D4096 ... D8191

Järjestelmä M8192 ... M8199 D8192 ... D8199
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Järjestelmämuuttujat on kytketty seuraavalla tavalla:

7.4 Ohjelmointiohjelmistolla ohjelmoiminen
7.4.1 HMI-Builderin käynnistäminen

Klikkaa [Start] / [Programs] / [Drive Operator Panels DOP] / [HMI Builder] / [HMI Builder].
Mikäli HMI-Builder käynnistetään ilman ladattua projektia, valittavissa ovat seuraavat
valikot:
• File
• View
• Setup
• Help

Kaikki valikot ovat käytettävissä projektin luomisen jälkeen.

7.4.2 Kielen valinta

Käyttöliittymän kieli valitaan kohdasta [Settings] / [Menu language] (eli myös valikko-
tekstien, kohteiden nimien kieli jne.). Tässä käsikirjassa oletetaan, että kieleksi on valittu
English.

Bitti Kuvaus

M8192 Aina päällä (ON)

M8193 Kytkee joka sekunti OFF ja ON välillä

M8194 Kytkee aina 500 ms:n kuluttua edestakaisin tilojen ON ja OFF välillä

M8195 Kytkee aina 200 ms:n kuluttua edestakaisin tilojen ON ja OFF välillä

M8196 Ajurin 1 tiedonsiirtovirhebitti. Arvo "0" on osoitus tiedonsiirtovirheestä. Ei koske 
slave-ajuria.

M8197 Ajurin 2 tiedonsiirtovirhebitti. Arvo "0" on osoitus tiedonsiirtovirheestä. Ei koske 
slave-ajuria.

M8198 - M8199 Ei käytössä.

Muistisolu Kuvaus

D8192 Ajurikyselyintervalli 1 (ms)

D8193 Ajurikyselyintervalli 2 (ms)

D8195 ... D8199 Ei käytössä

11499AEN
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7.4.3 Projektin luominen

Valitse [File] / [New], kun haluat luoda uuden projektin. Voit valita [Project properties]-
dialogikentästä kohdat [Operator terminal], [Controller systems] ja [Color scheme].
Kaikissa päätteissä ei ole kaikkia vaihtoehtoja. Klikkaa [OK] uuden projektin luomiseksi.

Pääte Klikkaa [Change].

Valitse käyttöpääte ja valitun päätemallin versio (järjestelmäohjelma).

12072AEN
Kuva 26: Projektin ominaisuudet

12073AEN
Kuva 27: Valitse käyttöpääte
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Ohjain Täältä määritetään ohjain, johon pääte liitetään. Näyttöön ilmestyy seuraava valintadia-
logi, kun klikkaat kenttää [Change]. Lista sisältää kaikki asennetut ajurit. Täältä valitaan
[Brand name] ja [Protocol]. Klikkaa [OK] valinnan vahvistamiseksi. Mikäli haluat perua
muutokset, klikkaa [Cancel].

Yhdessä projektissa (pääte) voidaan käyttää 2 ajuria. Toisen ohjaimen ajuri valitaan
samalla tavalla kuin ensimmäisenkin ohjaimen kohdalla. 
Lisätietoja kahden ajurin käytöstä yhdessä päätteessä on luvussa "Tiedonsiirto kahden
ohjaimen kanssa (kaksikertaiset ajurit)" sivulla 250.

12074AEN
Kuva 28: Ohjain
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7.4.4 Ajureiden päivitys

Internetistä Jos saatavilla olevat ajurit halutaan päivittää uusimmiksi versioiksi tai uusia ajureita
halutaan asentaa, käytetään toimintoa [File] / [Update terminal driver by] / [Internet]. 
Kaikki projektit on suljettava, ennen kuin kyseistä toimintoa voidaan käyttää. Tietoko-
neessa on oltava Internet-yhteys. Internet-selainta ei kuitenkaan tarvita. Sen jälkeen
kun yhteys on luotu, näyttöön ilmestyy kaikkien Internetistä ladattavien ajureiden lista.

Listassa näytetään saatavilla olevien ja jo asennettujen ajureiden versioiden numerot.
Merkitse HMI-Builderiin asennettava ajuri tai ajurit. Toiminnolla [Mark newer] koroste-
taan kaikki ajurit, joista on olemassa uudempi versio tai joita ei ole asennettu. Klikkaa
lopuksi [Download]. Jokaisen ajurin koko on noin 500 kB, ja ajuri on käyttövalmis heti
lataamisen jälkeen.

Levykkeeltä Jos saatavilla olevat ajurit halutaan päivittää uusimmiksi versioiksi tai uusi ajuri halutaan
asentaa tiedostosta, käytä HMI-Builderin toimintoa [File] / [Update terminal driver by] /
[Data media]. Kaikki projektit on suljettava, ennen kuin kyseistä toimintoa voidaan käyt-
tää. Avaa purettu MPD-tiedosto ajuri ajurihakemistosta. Silloin ilmestyy näkyviin asen-
nettavien ajureiden lista.
Listassa näytetään saatavilla olevien ja jo asennettujen ajureiden versioiden numerot.
Merkitse HMI-Builderiin asennettava ajuri tai ajurit. Klikkaa lopuksi [Install]. Kun
asennus on lopetettu, klikkaa [Close] palataksesi takaisin HMI-Builderiin.

11503AEN
Kuva 29: Ajureiden lataaminen Internetistä
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7.4.5 Projektiasetusten muuttaminen

Päätteen ja ohjaimen valintaa voidaan muuttaa projektia varten. Valitse siinä tapauk-
sessa [Project] / [Properties...], ja klikkaa parametrin Terminal ja/tai Controller vierestä
kohtaa [Change].

Päätteen 
vaihtaminen

Kun päätteen järjestelmäohjelma päivitetään, pääteversio on sovitettava yhteensopi-
vaksi valikosta [Project settings]. Muussa tapauksessa uuden pääteversion kaikkia toi-
mintoja ei voida käyttää.

Ohjaimen 
vaihtaminen

Mikäli vaihdat yhdessä projektissa ohjaimen toiseen ohjaimeen, jonka signaalit ovat eri
nimisiä, muutokset on tehtävä myös signaaleille. Käytä silloin sisäistä nimilistaa.
Ks. luku "Nimilista" sivulla 116.

1. Valitse valikon käsky [View] / [Name list].
2. Klikkaa kenttää [Undefined], jotta nimilistaan lisätään kaikki projektissa käytettävät

I/O:t.
3. Klikkaa kohtaa [Export] nimilistan muuttamiseksi tekstitiedostoksi. Syötä nimi ja

klikkaa [Save]. Määritä tekstitiedostolle erotusmerkki.
4. Avaa tekstitiedosto editorissa (esim. Wordpad).
5. Muuta kaikki I/O:t uudessa ohjaimessa käytettäviksi signaaleiksi. Tallenna tiedosto

tekstimuodossa.
6. Klikkaa dialogikentästä [Name list] kohtaa [Import], ja vastaa kysymykseen, tuleeko

kaikki väärät I/A:t poistaa, valitsemalla [No].
7. Klikkaa kohtaa [Reconnect], jotta projektin kaikki uudet I/O:t päivitetään uudella

nimellä.
8. Valitse valikon vaihtoehto [Project] / [Properties...] ja klikkaa [Change].
9. Valitse uusi ohjain, ja klikkaa kohtaa [OK] kahdesti.
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Projektinhallinta Heti kun luot projektin, näyttöön ilmeestyy projektinhallinta, jossa näkyy kaikki olemassa
olevat lohkot ja komponentit. Klikkaa hakemistojen solmukohtien plus-merkkejä hake-
mistojen avaamiseksi.

12075AEN
Kuva 30: Projektinhallinta
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7.4.6 Lohkojen luominen lohkonhallinnan avulla

Lohkonhallinta avataan kaksoisklikkaamalla [Blocks]-hakemistoa. Lohkonhallinta sisäl-
tää kaikkien projektilohkojen yleiskatsauksen.

Kun lohkonhallinta näytetään, lohkonhallinnan työkalupalkit ja zoom-toiminto ovat
merkittyinä.

10408AEN
Kuva 31: Lohkojen luominen

HUOM!
Mallissa DOP11B-20 ei ole lohkoa [System Monitor]. 

00

I



7 Ohjelmointi
Ohjelmointiohjelmistolla ohjelmoiminen

90  Järjestelmäkäsikirja  –  Käyttöpäätteet DOP11B

Lohkojen 
määrittäminen

Sen jälkeen kun lohko on lisätty, näkyviin ilmestyy seuraava dialogikenttä. Kyseessä on
koko lohko-otsikon selkeytetty esitystapa. Kun klikkaat [OK], eli siis luot lohkon,
kyseinen lohko avataan ja näytetään.

11505AEN
Kuva 32: Uuden lohkon luominen

Parametrit Kuvaus

Block name Tähän kohtaan syötetään lohkon nimi. Lohkon nimi näytetään lohkonhallinnassa ja 
lohkolistassa.

Block 
number

Tänne syötetään lohkon numero. Mikäli on jo olemassa lohko, jolla on sama numero, 
määritetyt arvot näytetään automaattisesti. Lohko 0 luodaan automaattisesti käynnistyk-
sen yhteydessä, ja sen on sisällyttävä jokaiseen projektiin.

Block type Valitse, haluatko luoda graafisen vai tekstilohkon.

Block width Määritä täältä tekstilohkon kirjasinten koko. Määritetyn lohkon kirjasinkokoa ei voida 
muuttaa.
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Lohkon 
ominaisuudet

Valikko [Block Properties] sisältää perusparametreja, jotka koskevat jokaista yksittäistä
lohkoa. Lohkon otsikon ulkonäkö riippuu valitusta lohkotyypistä. Jos haluat määrittää
kokonaisen lohko-otsikon, valitse lohko projektinhallinnasta tai lohkonhallinnasta hiiren
oikeanpuoleisella klikkauksella ja valitse sen jälkeen [Properties].

Mikäli haluat syöttää tarkkoja lohkotietoja, klikkaa lohkoa projektinhallinnasta tai lohkon-
hallinnasta ja valitse sen jälkeen [Properties].

11506AEN
Kuva 33: Lohkon ominaisuudet
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Käytetyt käsitteet on selitetty seuraavassa tarkemmin.

Välilehti Nimi Kuvaus

General Block no. Tänne syötetään lohkon numero. Mikäli on jo olemassa lohko, jolla on sama 
numero, määritetyt arvot näytetään automaattisesti. Lohkonumero 0 luodaan 
automaattisesti käynnistyksen yhteydessä, ja sen on sisällyttävä jokaiseen 
projektiin.

Block name Tänne syötetään lohkon nimi. Lohkon nimi näytetään lohkonhallinnassa, 
projektinhallinnassa ja lohkolistassa.

Display signal Digitaalinen signaali, joka näyttää lohkon päätteen kuvaruudussa, kun signaali 
aktivoidaan. Näyttösignaaleja tulisi käyttää rinnakkain mahdollisimman 
nopean lohkonvaihdon aikaansaamiseksi. Kyseistä kenttää ei täytetä käytettä-
essä toista lohkonvaihtomenetelmää.

Recipe directory Täältä valitaan reseptihakemisto, johon kaikki lohkossa laaditut ohjeet tallen-
netaan. Ks. luku "Reseptinhallinta" sivulla 210.

Background block Koskee vain grafiikkalohkoja. Voit valita taustalohkoksi toisen lohkon, esimer-
kiksi mikäli on tarkoitus esittää useampia lohkoja, joilla on sama taustaväri. 
Kun grafiikkalohkonhallinta on aktivoitu, voit määrittää kohdasta [View] / 
[Options] / [Show background block], näytetäänkö taustalohko, kun valittua 
lohkoa muutetaan.

Cursor color Koskee vain grafiikkalohkoja. Määrittää kursorin värin käyttöterminaalissa.

Cursor thickness Koskee vain grafiikkalohkoja. Määrittää kursorin koon käyttöterminaalissa.

Block type Lohkotyyppi on määritetty lohkon luontivaiheessa, eikä sitä voi enää muuttaa.

Status Kun klikkaat kenttää [Status], dialogikenttä [Block options] avataan. Siitä käy-
vät ilmi seuraavassa kuvatut käyttöpäätteen kuvaruudun tilaominaisuudet. 
Kyseisillä ominaisuuksilla ei ole vaikutusta järjestelmälohkoihin.

Parametrit Kuvaus

Cursor off Koskee vain tekstilohkoja. Osoittaa, onko 
kursorin tarkoitus näkyä lohkossa käyttöti-
lassa.

Place cursor on first manual 
object

Koskee vain tekstilohkoja. Määrittää, sijoite-
taanko kursori lohkon ensimmäisen ohjat-
tavan kohteen yläpuolelle sen sijaan, että 
se sijoitettaisiin ylös vasemmalle.

Deactivate <MAIN> key Deaktivoi painikkeen <MAIN>, kun sen 
hetkinen lohko näytetään kuvaruudussa.

Deactivate <LIST> key Deaktivoi painikkeen <LIST>, kun sen 
hetkinen lohko näytetään kuvaruudussa.

Additional notes Koskee vain tekstilohkoja. Määrittää, näyte-
täänkö merkki [+] oikeassa alakulmassa 
ja kuvaruudun ylälaidassa, mikäli lohko 
sisältää enemmän merkkejä, kuin kuvaruu-
dussa voidaan näyttää. 

Automatic data entry Siirtää kursorin tietojen syöttämisen jälkeen 
automaattisesti seuraavaan ohjattavaan 
kohteeseen. Kursori voidaan siirtää tässä 
tilassa vain ohjattaviin kohteisiin.

Deactivate the <PREV> 
function key

Deaktivoi painikkeen <PREV> sekä 
toiminnon [Return to previous block], 
kun sen hetkinen lohko näytetään 
kuvaruudussa.

Deactivate the <ENTER> 
function key

Koskee vain digitaalisia kohteita. Deaktivoi 
painikkeen <ENTER>, kun sen hetkinen 
lohko näytetään kuvaruudussa.
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Appearance Välilehdeltä [Appearance] voidaan valita värejä ja sävytystyylejä.

Printout Printsignal Digitaalinen signaali, joka tulostaa lohkon signaalin aktivoinnin yhteydessä 
järjestelmään kytketyllä tulostimella. Näyttö- ja tulostussignaali voivat olla 
identtisiä. Näyttösignaaleja tulisi käyttää rinnakkain mahdollisimman nopean 
tulostamisen aikaansaamiseksi.

Terminating signal Digitaalinen signaali, jonka käyttöpääte lähettää tulostuksen lopussa. 
Normaalisti aktivoidaan signaali. Valitsemalla vaihtoehdon [Reset] signaali 
palautetaan takaisin tulostusvaiheen lopussa.

E-Mail Välilehti [E-Mail] on käytössä vain tekstilohkoille. 

Send e-mail signal Tekstilohko lähetetään sähköpostina, kun määritetty digitaalinen signaali 
aktivoidaan. Lohkon nimi vastaa sähköpostin aihetta.
Vain tekstilohkoja voidaan lähettää sähköpostina.

E-Mail sent signal Digitaalinen signaali, jonka käyttöpääte lähettää viestin lähettämisen jälkeen. 
Normaalisti aktivoidaan signaali. Valitsemalla vaihtoehdon [Reset] signaali 
palautetaan takaisin viestin lähettämisen jälkeen.

Mail to address Vastaanottajan sähköpostiosoite kirjoitetaan tänne. Listasta voidaan valita 
jopa 8 vastaanottajaa klikkaamalla kenttää [...]. Osoitelista määritetään valitse-
malla [Setup] / [Network] / [Services] / [SMTP client]. Ks. luku "SMTP client" 
sivulla 281.

Append file Syötä tänne sen kehityssuunta- tai reseptitiedoston nimi, joka on tarkoitus lisä-
tä viestiin. Mikäli on olemassa samanniminen kehityssuunta- ja reseptitie-
dosto, viestiin lisätään kehityssuuntatiedosto.

Access Security level Määritä täältä lohkon turvallisuustaso (0-8). Mikäli turvallisuustasoksi määrite-
tään taso, joka on korkeampi kuin "0", käyttäjän on kirjauduttava sisään 
salasanalla, joka vastaa vähintään määritettyä turvallisuustasoa.

Local function keys Välilehdeltä [Local function keys] voidaan määrittää lohkolle paikalliset toimintopainikkeet. Lisätietoja on 
luvussa "Toimintopainikkeet" sivulla 238. 

Välilehti Nimi Kuvaus
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7.4.7 Kirjasto

Kirjastossa on eri luetteloita, joissa on erilaiset symbolikohteet. Voit myös määrittää
käyttäjän luomia luetteloita. Klikkaa siinä tapauksessa kirjaston kohdalla hiiren oikean-
puoleista painiketta ja valitse [Directory] / [New].

Ryhmiin jaetut kohteet ja symbolit voidaan tallentaa kirjastoon tai muihin projekteihin.
Kirjastoon tallennetut kohteet ja symbolit ovat käytössä myös myöhemmissä projek-
teissa. Klikkaa työalueella olevan ryhmään jaetun kohteen tai symbolin kohdalla oikean-
puoleista painiketta, valitse [Copy], klikkaa kirjaston puolella oikeaa painiketta, ja valitse
[Paste]. Kirjastokohteet voidaan vetää kirjastosta työalueelle.
Esitystapa voidaan sovittaa sopivaksi klikkaamalla kirjaston kohdalla hiiren oikeanpuo-
leista näppäintä. Mikäli kirjastoluettelo halutaan sulkea, klikkaa luettelon kohdalla hiiren
oikeanpuoleista painiketta ja valitse lopuksi [Directory] / [Close].
Voit piilottaa kirjaston pois näkyvistä valitsemalla [View] / [Toolbar] / [Library] 
Projektissa käytetyt symbolikohteet tallennetaan projektihakemistoon. Myös kyseisiä
symboleita voidaan määrittää dialogikentän [Select symbol] kautta.

Symboleiden tallentaminen kirjastoon

Valitse työalueelta kursorilla yksi tai useampi kohde (ryhmiin jaetut tai jakamattomat).
Klikkaa valitun kohteen kohdalla hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitse [Copy].
Klikkaa kirjaston kohdalla oikeanpuoleista painiketta ja valitse [Paste].

11507ADE
Kuva 34: Kirjasto
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7.4.8 Työaluetta ympäröivän päätteen näyttäminen

Päätteissä on valikkovaihtoehto [View] / [Options] / [Display terminal]. Kun kyseinen
vaihtoehto on valittu, sillä hetkellä aktiivinen pääte näytetään aktiivisena olevan lohkon
työalueen ympärillä. Päätteen toimintopainikkeista, LED:eistä ja tekstikentistä voidaan
valita eri toimintoja. 

Toimintopainik-
keiden määrittä-
minen

Toimintopainiketta kaksoisklikkaamalla voidaan valita, halutaanko määrittää paikallinen
vai globaalinen toimintopainike. Sen jälkeen näytetään valitun toiminnon hallinta.
Toimintopainikkeiden määritystä koskevia lisätietoja on sivulla 238 olevassa luvussa
"Toimintopainikkeet".

LED:ien 
määrittäminen

Kaksoisklikkaa LED:iä LED:ien määrityksen hallinnan avaamiseksi. LED:ejä koskevia
lisätietoja on sivulla 238 olevassa luvussa "LED-lamput".

Tekstinauhojen 
luominen

Kun tekstinauhakenttää kaksoisklikataan, näkyviin ilmestyy dialogikenttä, johon voidaan
kirjoittaa teksti ja jossa voidaan määrittää tekstin asemointi ja kirjasinlaji. Tekstinauhat
voidaan määrittää ja tulostaa täysin kyseisellä toiminnolla.
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7.4.9 I/O-selain

Kun luot projektiisi paikallisen nimilistan, voit valita kyseisestä nimilistasta I/O-signaaleja
kohteita määrittäessäsi. 
Klikkaa kenttää [I/O]. Kenttä [I/O] löytyy kaikista kentistä, joihin voidaan syöttää osoite.
Selaimessa [I/O browser] on inkrementaalinen hakualgoritmi. Sen ansista haku aloite-
taan heti kun nimen tai signaalin kenttään syötetään merkkejä. I/O-lista lajitellaan
signaalien tai nimien mukaan.

11508AEN
Kuva 35: I/O selain
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7.4.10 Lohkojen ohjelmointi

Kaksoisklikkaa lohkonhallinnassa haluamaasi lohkoa. Näkyviin ilmestyvät kyseisen
lohkon työalue ja Toolbox. Työalue on joko grafiikkalohkon tai tekstilohkon hallinta, riip-
puen siitä, avaatko grafiikka- vai tekstilohkon. Toolbox sisältää kaikki kohteet, joita loh-
kossa voidaan luoda.
Klikkaa kohteen valitsemiseksi Toolboxin kohdetta ja liikuta kursoria työalueen siihen
kohtaan, johon kohde on tarkoitus sijoittaa. Klikkaamalla aktivoit valitun kohteen dialo-
gikentän. Syötä parametrit dialogikenttään, ja klikkaa kohtaa [OK]. Sen jälkeen kohde
näytetään työalueella. Staattiset tekstit tai grafiikat näytetään suoraan työalueella. 
Yleiset kohdeparametrit kuvataan sivulla 62 luvussa "Perusteet". Luvuissa "Graafinen
esitystapa ja ohjaus" (sivu 135) ja "Tekstipohjainen esitystapa ja ohjaus" (sivu 180) seli-
tetään grafiikka- ja/tai tekstikohteet.

11509AEN
Kuva 36: Lohkojen ohjelmointi
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7.4.11 Grafiikkalohkonhallinta

Tässä osiossa kuvataan HMI-Builder-ohjelman grafiikkalohkonhallinta. Toimintatapa ja
ulkomuoto perustuvat Windows-standardeihin. 
Grafiikkalohkonhallinnassa luodaan grafiikkalohkoja, joissa on staattisia ja dynaamisia
grafiikkaelementtejä.

Grafiikkalohkon-
hallinnan avaami-
nen

Kaksoisklikkaa lohkonhallinnassa [Graphic block manager] tai lohkolistassa [Block list]
määritettyä grafiikkalohkoa valikon [Graphic block manager] avaamiseksi.

Hiiri, näppäimet ja 
kursori

Seuraavassa osiossa kuvataan hiiren ja näppäimistön käyttöä grafiikkalohkonhallin-
nassa. Lisäksi käsitellään erilaisia kursorimuotoja.

Käytä hiirtä seuraavissa vaiheissa:
• valitessasi kohteita Toolboxista
• merkitessäsi kohteita klikkaamalla
• merkitessäsi useampia kohteita (Klikkaa silloin kohteiden vierestä. Pidä hiiren

vasemmanpuoleista painiketta painettuna, ja vedä valittujen kohteiden ympärille
valintaruutu.) 

• kohteita liikuttaessasi (Pidä silloin hiiren vasemmanpuoleista painiketta painettuna
kursorin ollessa kohteen päällä, ja liikuta hiirtä.) 

• kohteen kokoa muuttaessasi
• avatessasi parametrejä sisältävän dialogikentän (kaksoisklikkaa kohdetta)

Seuraava kuva havainnollistaa, miltä merkitty kohde näyttää.

11510AEN
Kuva 37: Merkitty kohde
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Käytä näppäimistöä seuraavissa vaiheissa:
• Kohteiden luominen valikosta [Object]
• Kursorin liikuttaminen nuolinäppäinten avulla
• Kursorin liikuttaminen aina yhden kuvapisteen verran (paina näppäinyhdistelmää

<Ctrl> + nuolinäppäin.)
• Kohteen merkitseminen tai peruminen (siirrä kursori kohteen yläpuolelle ja paina

space-painiketta).
• Useamman kohteen merkitseminen (valitse valikosta [Object] / [Pointer] ja vedä

kohteiden ympärille kehys käyttämällä space- ja nuolipainikkeita).
• Kohteen liikuttaminen (siirrä kursori kohteen yläpuolelle, pidä space-painiketta

painettuna, ja paina nuolipainikkeita).
• Kohteen koon muuttaminen (siirrä kursori kohteen kahvaan, pidä space-painiketta

painettuna, ja paina nuolipainikkeita).
• Dialogikentän avaaminen merkitylle kohteelle (paina enter-painiketta).

Kursori
Kursorilla voi olla 4 muotoa:

Kohteen sisäpuolella

Kohteen kokoa voidaan muuttaa

Graafisella työalueella

Valittaessa valikosta tai Toolboxista toiminto
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Kohteiden 
luominen

Klikkaa haluttua kohdetta Toolboxissa, ja siirrä kursori työalueelle siihen kohtaan, johon
kohde halutaan sijoittaa. Klikkaa kohteen sijoittamiseksi. 
Staattiset grafiikat näytetään, kun työaluetta klikataan. Dynaamisissa kohteissa dialogi-
kenttään ilmestyy sen hetkinen kohde. Kun klikkaat dialogikentästä [OK], kohde näyte-
tään kuvaruudussa. 
Sen jälkeen kun kohde on näytetty, se merkitään kahvoista ja valintatila aktivoidaan. 

Staattinen grafiikka
Staattisiin grafiikkakohteisiin kuuluvat: 
• viivat
• kaaret
• yhdistetyt viivat
• ellipsit
• suorakulmat
• symbolit
• tekstit
Niitä käytetään taustagrafiikan piirtämiseen. Kun luot staattisia grafiikkakohteita, voit
linkittää signaaleja kohteisiin välilehdeltä [Dynamic] ja muuntaa ne siten dynaamisiksi
kohteiksi.

Dynaamiset kohteet
Dynaamisia kohteita linkitetään signaaleihin mm. ohjaus- ja valvontatoimintojen aikaan-
saamiseksi. Kohteiden määritystä koskevia lisätietoja on sivulla 135 olevassa luvussa
"Graafinen esitystapa ja ohjaus". 

Useamman 
kohteen 
merkitseminen

On olemassa kaksi mahdollisuutta useamman kohteen merkitsemiseksi grafiikkalohkon
hallinnassa.
• Paina hiiren vasemmanpuoleista painiketta, pidä sitä painettuna, ja vedä haluttujen

kohteiden ympärille valintaruutu. Viimeksi luotu kohde näytetään täytettyjen kah-
vojen kanssa.

• Valitse Toolboxista osoitin. Pidä shift-painiketta painettuna samalla kun merkitset
halutut kohteet. Viimeksi merkitty kohde näytetään täytettyjen kahvojen kanssa.
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Kohteiden 
sijoittaminen

Valikossa [Layout] on useita eri toimintoja, joiden avulla kohde voidaan sijoittaa helposti: 
• Align
• Make same size
• Space evently
• Tile

Em. toiminnot voidaan avata myös erityisen Toolboxin kautta.
Jotta toiminnot voidaan valita, on merkittävä vähintään 2 kohdetta. Toimintojen sijoitta-
misen laskelmat tehdään yhden tai kahden viitekohteen pohjalta. 
Toiminnot [Align], [Make same size] ja [Tile] käyttävät viimeksi merkittyä tai luotua koh-
detta viitekohteena. Ks. luku "Useamman kohteen merkitseminen" sivulla 100. 
Toiminnossa [Space evently] käytetään viitekohteena alinta ja ylintä tai kaikkein vasem-
manpuoleisinta ja oikeanpuoleisinta kohdetta. Toiminnot eivät vaikuta viitekohteeseen.

11511AEN
Kuva 38: Valikko [Layout]
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Align
Toiminnossa [Align] on 6 valikkovaihtoehtoa kohteiden vertikaaliseen tai horisontaali-
seen kohdistamiseen.

Make same size
Kohdassa [Make same size] on valittavana kolme toimintoa, joiden avulla merkityt
kohteet saadaan samankokoiseksi.

Space evently
Kohdassa [Space evently] on kaksi toimintoa, joiden avulla kahden merkityn kohteen
välistä etäisyyttä voidaan muuttaa.

Tile
Kohdassa [Tile] on kaksi toimintoa, joiden avulla kaksi kohdetta voidaan sijoittaa oikein
suhteessa toisiinsa.

Left Suoristaa merkityt kohteet samansuuntaisesti viitekohteen vasemman reunan 
kanssa.

Right Suoristaa merkityt kohteet samansuuntaisesti viitekohteen oikean reunan kanssa.

Top Suoristaa merkityt kohteet samansuuntaisesti viitekohteen yläreunan kanssa.

Bottom Suoristaa merkityt kohteet samansuuntaisesti viitekohteen alareunan kanssa.

Vertical center Keskittää merkityt kohteet vertikaalisesti viitekohdetta apuna käyttäen.

Horizontal center Keskittää merkityt kohteet horisontaalisesti viitekohdetta apuna käyttäen.

Width Muuttaa merkittyjen kohteiden leveyttä siten, että ne vastaavat viitekohteen 
leveyttä.

Height Muuttaa merkittyjen kohteiden korkeutta siten, että ne vastaavat viitekohteen 
korkeutta.

Both Muuttaa merkittyjen kohteiden kokoa siten, että ne vastaavat viitekohteen kokoa.

Vertical Muuttaa merkittyjen kohteiden sijaintia siten, että niiden vertikaalinen etäisyys on 
sama. Ylintä ja alinta kohdetta ei liikuteta. On merkittävä vähintään 3 kohdetta.

Horizontal Muuttaa merkittyjen kohteiden sijaintia siten, että niiden horisontaalinen etäisyys 
on sama. Kaikkein vasemmanpuoleisinta ja oikeanpuoleisinta kohdetta ei liikuteta. 
On merkittävä vähintään 3 kohdetta.

Vertical Muuttaa merkittyjen kohteiden vertikaalista sijaintia siten, että ne sijaitsevat oikein 
viitekohteeseen nähden.

Horizontal Muuttaa merkittyjen kohteiden horisontaalista sijaintia siten, että ne sijaitsevat 
oikein viitekohteeseen nähden.
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Kohteiden 
jakaminen ryhmiin

Valikko [Layout] sisältää toimintoja useampien kohteiden jakamiseksi ryhmiin. Merkitse
halutut kohteet, ja valitse valikosta [Layout] / [Group]. Ryhmää kohdellaan nyt kuin yhtä
kohdetta, ja sen kokoa voidaan muuttaa. Väri ja kirjasinlaji voidaan edelleenkin määrit-
tää yksilöllisesti jokaiselle kohteelle ryhmän sisäpuolella. Muokattavan kohteen muok-
kaamisdialogikenttä avataan klikkaamalla ryhmän sisällä olevaa kohdetta.

Olemassa olevat ryhmät voidaan jakaa yksittäisiksi kohteiksi toiminnon [Layout] /
[Ungroup] avulla. 

Ryhmiin jaettujen kohteiden tallentaminen ja lataaminen
Voit tallentaa tai ladata / käyttää ryhmiin jaettuja kohteita klikkaamalla grafiikkalohkon-
hallinnan Toolboxin kenttää [Library].

11512AEN
Kuva 39: Kohteiden jakaminen ryhmiin

00

I



7 Ohjelmointi
Ohjelmointiohjelmistolla ohjelmoiminen

104  Järjestelmäkäsikirja  –  Käyttöpäätteet DOP11B

Taulukoiden 
luominen

Grafiikkalohkojen kohdetaulukoita voidaan luoda seuraavalla tavalla: 
1. Luo ensin kaksi riviä tai saraketta, joissa on sama kohde.

2. Merkitse lopuksi kohteet, ja valitse valikosta [Object] / [Create series].

Näkyviin ilmestyy dialogikenttä. 

3. Määritä, onko tarkoitus luoda sarakkeita ja rivejä, ja jos, kuinka monta, ja mihin suun-
taan taulukkoa on tarkoitus suurentaa. 
Kun klikkaat kohtaa [OK], ohjelmointiohjelmisto luo taulukon, jossa on haluttu rivi- tai
sarakemäärä.

10416AEN
Kuva 40: Kohdetaulukot

10417AEN

HUOM!
Hälytysbanner-kohdetta ei voi sisällyttää taulukkoon.
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Symbolit Symbolit voidaan sisällyttää projektiin. Lähteenä toimivat joko bittikarttahakemisto, joka
sisältää lukuisia painikekenttiä, pumppusymboleita jne., tai tietokoneella olevat grafiik-
katiedostot.
Symbolihakemistoon voidaan sisällyttää kuvatiedostoja muista Windows-sovelluksista
(esim. Paint) seuraavissa formateissa:
• bmp
• jpg
• gif
• wmf
Symbolinimet saavat koostua enintään 30 merkistä. Ä- ja ö-kirjaimia saa käyttää.

Staattisen symbolin lisääminen lohkoon
Klikkaa Toolboxissa olevaa kohdetta [Symbol], ja siirrä kursori työalueella sen lohkon
päälle, johon kohde halutaan sijoittaa. Klikkaa lopuksi hiirtä. Kun työaluetta klikataan,
dialogikenttä [Static symbol] ilmestyy näkyviin.

Syötä tänne lisättävän symbolin nimi tai klikkaa kohtaa [Select] dialogikentän [Select
symbol] avaamiseksi.

11473AEN
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Klikkaa kenttää [Library] staattisen symbolin sisällyttämiseksi bittikarttahakemistosta.
Klikkaa vaihtoehtoisesti [Browse] grafiikkatiedoston lataamiseksi tietokoneelle mistä
vain tallennuspaikasta.
Valittu symboli näytetään ikkunassa [Preview]. BMP-symbolit näytetään esikatseluikku-
nassa pienoismalleina.
Klikkaa symbolin valitsemiseksi [Open] ja lopuksi [OK]. Symboli näytetään nyt dialogi-
kentässä [Static symbol].

11474AEN

11475AEN
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Välilehti [General]

Välilehti [Dynamics]
Välilehden [Dynamics] toiminnot selitetään luvussa "Yleisiä parametreja" sivulla 135.

Grafiikan kopioiminen sovelluksesta
Toimi seuraavalla tavalla:
1. Kopioi toisessa sovelluksessa (esim. Paint) oleva kohde leikepöydälle.
2. Avaa ohjelmointiohjelmasta grafiikkalohkonhalllinta ja valitse komento [Paste].
3. Anna symbolille nimi. Nimi saa olla enintään 30 merkin pituinen.
4. Symboli tallennetaan symbolihakemistoon sille annetulla nimellä.

Voit kopioida HMI-Builderissa grafiikoita ja symboleita eri lohkojen ja projektien välillä
käyttämällä toimintoja [Copy] ja [Paste].

Parametrit Kuvaus

Symbol Valitun symbolin nimi.

Select Painike hakemistosymboleiden ja ulkopuolisten kuvatiedostojen valitsemista varten.

Transparent Tekee symbolin taustasta läpinäkyvän. Vasemmanpuoleisen kuvapikselin väri 
määritetään läpinäkyvänä värinä.

Stretch Kohteen X- tai Y-kokoa voidaan muuttaa vaihtoehdon ollessa aktivoituna.
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7.4.12 Tekstilohkonhallinta

Tekstilohkonhallinnassa luodaan dialogikenttiä ja raportteja. Tekstilohko voi koostua
staattisesta tekstistä ja dynaamisista kohteista. Staattista tekstiä ei muuteta ohjelman
käytön aikana, kun taas dynaamiset kohteet on puolestaan linkitetty ohjainsignaalien
kanssa. 
Käytössä on 8 dynaamista kohdetyyppiä: 
• Digital text
• Multiple selection
• Message
• ASCII
• Analog numeric
• Bar diagram
• Digital clock
• Jump

Tekstilohkonhalli
nnan avaaminen

Kaksoisklikkaa lohkonhallinnassa tai lohkolistassa olevaa määritettyä tekstilohkoa
tekstilohkonhallinnan avaamiseksi. Valitse lohkolistasta määritetty lohko tai luo uusi
tekstilohko.

Hiiri ja painikkeet Klikkaa valitun tekstin alkua, ja vedä hiiren nuoli tekstin yli. Mikäli haluat merkitä tekstin
näppäimistöä käyttämällä, pidä shift-painiketta painettuna samalla kuin valitset tekstin
nuolinäppäimiä käyttämällä.
Valittu teksti tyhjennetään toiminnolla [Cut]. 
Kaksoisklikkaa kohdetta tai paina <F4> kohdeparametrien näyttämiseksi.

00

I



7Ohjelmointi
Ohjelmointiohjelmistolla ohjelmoiminen

 Järjestelmäkäsikirja  –  Käyttöpäätteet DOP11B 109

Toolbox Tekstilohkonhallinta sisältää Toolboxin, jossa on seuraavat toiminnot:
• Maximize
• Minimize
• OEM symbol

Kaikki toiminnot voidaan avata myös valikoista. Tekstilohkojen eri kohteiden määrittämi-
sestä ja käytöstä löytyy tietoja luvusta "Tekstipohjainen esitystapa ja ohjaus" sivulta
180.

Tekstilohkojen 
määrittäminen

Staattinen teksti
Tekstilohkonhallinta on tekstinhallinta, johon syötetään staattista tekstiä. Windows-
toimintoja [Copy] ja [Paste] voidaan käyttää tekstin kopioimiseksi ja liimaamiseksi
lohkon sisällä tai ohjelmien välillä (esim. Microsoft Word). Näin sovelluksen dokumen-
tointi on helppoa. 

Dynaamiset kohteet
Dynaamiset kohteet voidaan määrittää halutussa tekstikohdassa. Valitse kohdetyyppi
Toolboxista tai valikosta [Object]. Sen jälkeen näyttöön ilmestyy dialogikenttä, jossa
kohde voidaan määrittää.
Dynaaminen kohde merkitään ruudulla (#), jota seuraa asennoista riippuen joko yksi
tai useampi tavuviiva (-). Dynaamisten kohteiden määritystä koskevia lisätietoja on
sivulla 180 olevassa luvussa "Tekstipohjainen esitystapa ja ohjaus".

Maximize

Minimize

ASCII-valintalista. Sellaisten merkkien, joita ei voida valita 
suoraan näppäimistä, valintaa varten.
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7.4.13 I/O-muutos

Toiminnon [I/O change] avulla voit muuttaa I/O:ta tai siirtää koko I/O-alueen. I/O-muu-
tokset voidaan tehdä koko projektille tai vain valituille kohteille.
Toimintoa voidaan käyttää seuraavilla alueilla:
• lohkolistan lohkot
• grafiikka- ja tekstilohkojen kohteet
• hälytyslistan rivit
• toimintopainikkeiden hallinnan rivit
• LED-hallinnan rivit
• ristiviittauslistan rivit

Valitse valikon käsky [Edit] / [Change I/O].

11269AEN
Kuva 41: I/O-muutos

Parametrit Kuvaus

Change I/O in Määritä, onko I/O:t tarkoitus muuttaa koko projektista vai pelkästään valituista 
kohteista.

Change Valitse, onko tarkoitus tehdä yksittäinen I/O-muutos vai siirtää koko I/O-aluetta.

From I/O, End I/O, 
To I/O

Syötä tänne muutettava I/O ja määritä, mille alueelle tai millä I/O-alueella siirto on 
tarkoitus tehdä.

Confirm each 
change

Aktivoi tämä valintaruutu, mikäli haluat vahvistaa kohteen jokaisen I/O-muutoksen.
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7.4.14 BDTP-asemamuutos

Tällä toiminnolla voidaan muuttaa BDTP-asiakasprojektin indeksinumerointia BDTP-
verkon sisällä, esim. asemasta 1 asemaan 3. Valitse valikkovaihtoehto [Edit] / [BDTP
station change].

7.4.15 I/O-ristiviittaus

Toimintoa [I/O cross reference] käytetään I/O:iden selkeään dokumentointiin. Valitse
toiminto kohdasta [View] / [I/O cross reference].

Syötä avautuvaan dialogikenttään [Start I/O] ja [End I/O]. Mikäli jätät kentän [Start I/O]
tyhjäksi, kaikki I/O:t aina kenttään [End I/O] asti otetaan huomioon. Mikäli jätät kentän
[End I/O] tyhjäksi, kaikki I/O:t alkaen kentän [Start I/O] arvosta otetaan huomioon. Mikäli
jätät molemmat kentät tyhjäksi, listassa otetaan huomioon kaikki I/O:t.

11513AEN
Kuva 42: BDTP-asemamuutos

Parametrit Kuvaus

Change station 
in

Määritä, onko indeksinumerointi tarkoitus muuttaa koko projektista vai pelkästään 
valituista kohteista.

From station, to 
station

Täällä määritetään muutettava indeksinumero sekä BDTP-asemaindeksinumero 
muutoksen kohteena.

Confirm each 
change

Aktivoi tämä valintaruutu, mikäli haluat vahvistaa kohteen jokaisen BDTP-asemamuu-
toksen.

11270AEN
Kuva 43: I/O-ristiviittaus
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Näyttö Tämän toiminnon kautta saadut tulokset esitetään listana, jossa on kaksi tasoa. Ensim-
mäisellä tasolla esitetään olemassa olevat I/O:t ja kyseisiin I/O:ihin kuuluvat kohteet.
Klikkaa toisen tason avaamiseksi I/O:iden vieressä vasemmalla olevaa plus-symbolia.
Silloin näytetään kaikki valitun I/O:n sisältämät kohteet. Plus-symboli muuttuu samalla
miinus-symboliksi.

Voit merkitä listasta rivin ja kopioida sen leikepöydälle. Rivi voidaan siirtää leikepöydältä
esim. Microsoft Word -dokumenttiin.

7.4.16 Muita hallintavälineitä

HMI-Builder sisältää myös seuraavien kohteiden hallintavälineitä:
• toimintopainikkeet
• LED-lamput
• hälytykset
• hälytysryhmät
• salasanat
• aikakanavat
• viestikirjasto
• makrot
• tiedonsiirto
• nimilista

Kyseiset hallintavälineet avataan valikosta [Functions], ja niitä käytetään samalla
tavalla. Kulloinkin kyseessä olevan hallintovälineen parametrit kuvataan niitä vastaa-
vissa osioissa.
Toimintopainikkeiden, LED:ien, hälytysten, hälytysryhmien, aikakanavien, uutishake-
mistojen, makrojen ja tiedonsiirron määritykset listataan kulloinkin kyseessä olevassa
hallintavälineessä. Uusia määrityksiä lisätään käyttämällä toimintoja [Append] ja
[Insert]. 

10425AEN
Kuva 44: Näyttö [I/O cross reference]
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Mikäli määritystä halutaan muuttaa, merkitse se, tee halutut muutokset, ja klikkaa
[Update]. Mikäli haluat tehdä useampia muutoksia, se sujuu helpoimmin, kun klikkaat
ensimmäisellä kerralla [Update] tai [Append] ja painat sen jälkeen aina vain enter-paini-
ketta. 
Toiminnot [Append] ja [Update] ovat aktiivisia niin kauan, kunnes toinen toiminto ava-
taan. Toiminnolla [Delete] poistetaan merkitty määritys. Hallintaväline suljetaan klikkaa-
malla [Close]. Seuraava esimerkki koskee hälytyshallintaa.

7.4.17 Valikko [File]

Valikko [File] sisältää toimintoja projektien luomiseen, avaamiseen, tallentamiseen ja
sulkemiseen. Kyseiset toiminnot ovat käytössä myös vakiotyökalupalkissa. Myös tulos-
tusvaihtoehdot avataan tästä valikosta. Toiminnolla [Update drivers] voidaan ladata
ajureita Internetistä tai asentaa ne levykkeeltä.

11514AEN
Kuva 45: Valikko [File]
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7.4.18 Valikko [Edit]

Valikko [Edit] sisältää seuraavat toiminnot:
• Cut
• Copy
• Paste
• Undo
• Select all

Toimintoa [Find] voidaan käyttää eri kielisten tekstien muokkaamisessa. Lisäksi
valikossa on toiminnot [I/O change], [BDTP station change], vaihtoehto [Default cont-
roller] sekä [Font templates].

11515AEN
Kuva 46: Valikko [Edit]
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7.4.19 Valikko [View]

Valikossa [View] on:
• lohkonhallinta
• I/O-ristiviittaukset
• nimilista
• projektinhallinta
Täällä on myös toimintoja erilaisten projektin sisäisten näyttötilojen säätämiseksi. Monet
toiminnot esiintyvät vakiona Windows-sovelluksissa, toiset esiintyvät vain HMI-Builder-
ohjelmassa. Täällä kuvataan pelkästään HMI-Builderissa esiintyvät toiminnot. 

Lohkolista Valikosta [Block list] käy ilmi, mitkä lohkot kuuluvat sovellukseen. Klikkaa lohkolistan
kohtaa [New], mikäli haluat luoda uuden lohkon. Mikäli haluat avata jo määritetyn
lohkon, klikkaa [Open]. Kun klikkaat kenttää [New], näkyviin ilmestyy dialogikenttä
[Create new block]. Täällä määritetään lohkon perusparametrit. Mikäli haluat avata
listasta valitun lohkon dialogikentän [Create new block], klikkaa painiketta [Properties].
Valittu lohko poistetaan klikkaamalla [Delete].

11516AEN

11517AEN
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Lohkonhallinta Valikossa [Block manager] esitetään graafisesti kaikki sovelluksen sisältämät lohkot.
Voit luoda täällä uusia lohkoja, määrittää lohkon otsikon ja määrittää Toolboxin toimin-
tojen avulla hyppyjä.

I/O-ristiviittaus [I/O cross reference] -valikon avulla I/O:t voidaan esittää selkeästi.

Nimilista Valikosta [Name list] voidaan määrittää käytetyille signaaleille paikallinen nimi. Projektin
sisältämät signaalit, joilla ei ole nimeä, voidaan lisätä nimilistaan toiminnolla [Unde-
fined]. Uusia signaaleja voidaan lisätä, olemassa olevia signaaleja voidaan muuttaa ja
päivittää. Toiminnon [Update] avulla projekti päivitetään nimilistaan tehdyillä muutok-
silla.
Nimilista voidaan siirtää tekstitiedostoon. Samoin tekstitiedoston sisältö voidaan siirtää
nimilistaan. Tiedoston sisällön erotusmerkkinä voidaan käyttää tabulaattoria, puolipis-
tettä, pilkkua tai tyhjää välilyöntiä. Sisäistä nimilistaa voidaan lajitella. Tekstitiedosto ei
saa sisältää kansallisia erikoismerkkejä, kuten esim. Ä, Ö ja Ü.

11494AEN
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Työkalupalkit Kaikki HMI-Builderin työkalupalkit voidaan avata näkyviin tai poistaa näkyvistä kohdasta
[Toolbar] .

Parametrit Kuvaus

Vakiolayout Kun kyseinen vaihtoehto valitaan, kaikki työkalupalkit palautetaan niiden vakiosijaintipaikkaan.

Vakio

Tilapalkki

Tilapalkki sijaitsee konfigurointiohjelmiston ikkunan alareunassa. Tilapalkin vasemmassa reunassa on valitun 
valikon kuvaus tai sen kohteen lyhyt kuvaus, johon työkalupalkin kursori osoittaa. Sen lisäksi näytetään myös 
koordinaatit (lohkonhallinnan rivi ja sarake).
Tilapalkin oikeassa reunassa näytetään päätteen malli sekä sen hetkisen projektin ajuriversio sekä projektin siirron 
jälkeen jäljellä oleva päätteen muisti. OVR osoittaa, että insert-painiketta on painettu (päällekirjoitustila aktivoitu).

Block Manager Ks. luku "Valikko [View]" sivulla 115.

Kohde

Kohteet valitaan kohdepalkista, jonka jälkeen ne siirretään työskentelyalueelle. Klikkaa kohdetta sen ominai-
suudet-dialogikentän avaamiseksi. Syötä parametrit ja klikkaa kohtaa [OK]. Sen jälkeen kohde näytetään työsken-
telyalueella. Staattiset tekstit tai grafiikat näytetään suoraan työskentelyalueella.
Staattisia grafiikkakohteita viiva, kaari, ellipsi, suorakulma, symboli ja teksti käytetään taustagrafiikoiden piirtämi-
seen. Kun luot staattisia grafiikkakohteita, voit linkittää signaaleja kohteisiin välilehdeltä [Dynamics] ja muuntaa ne 
siten dynaamiseksi kohteiksi. Dynaamisia kohteita linkitetään signaaleihin mm. ohjaus- ja valvontatoimintojen 
aikaansaamiseksi.
Yleiset kohdeparametrit on kuvattu sivulla 62 luvussa "Perusteet". Luvuissa "Graafinen esitystapa ja ohjaus" 
(sivu 135) ja "Tekstipohjainen esitystapa ja ohjaus" (sivu 180) selitetään grafiikka- ja/tai tekstikohteet.
Kohteiden lisäksi käytettävissä on myös symboleiden valintaan käytettävä kenttä sekä merkitsin (aivan työkalupal-
kin vasemmassa reunassa). Ks. myös osio "Staattiset / dynaamiset graafiset kohteet" (sivu 144).

Kirjasinlaji

Kirjasinlajin työkalupalkkia käytetään esimääritetyn tekstityylin valitsemiseen tai käyttäjäkohtaisten tyylien 
luomiseen. Tekstityyli määritetään valitulle kohteelle. Kun kohteelle valitaan toinen kirjasinlaji tai kirjasinkoko 
tai jokin muu kirjoitustyyli, samalla luodaan uusi tekstityyli, joka näkyy listakentän vasemmassa reunassa.

Ohjain

Sen hetkisen kohteen ajuri voidaan valita ohjainlistasta. Sisäisten muuttujien valinta avataan klikkaamalla 
symbolia .

Kieli

Linjaaminen

Linjaamiseen käytettävä lista helpottaa kohteiden sijoittamista kuvaruudulla. Kohteita voidaan sijoittaa vertikaali-
sesti tai horisontaalisesti ja niiden koko voidaan sovittaa viimeksi valitun tai luodun kohteen (viitekohde) mukai-
seksi. Listan kenttien avulla kohteita voidaan myös sijoittaa tasaisesti kuvaruudun joka kohtaan tai niitä voidaan 
sijoittaa vierekkäin. Kun kursori siirretään työkalupalkin kenttään, näkyviin imestyy kentän lyhyt kuvaus. Samalla 
tilapalkissa (alhaalla vasemmalla) näytetänä perusteellinen kuvaus.

Viivan paksuus

Työkalupalkista voi valita suorien viivojen, kaarien, monikulmien, suorakulmien ja ympyröiden viivojen paksuus. 
Viivan paksuuden voi määrittää myös kohteen ominaisuuskentästä.
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Lisävarusteet

Väri

Väri-työkalupalkki osoittaa sen hetkisen kohteen etu- ja taustavärin sekä lohkovärin. Värin voi vaihtaa klikkaamalla 
kenttiä.

Layout

Layout-työkalupalkin kentistä voi työntää kohteita toisten kohteiden eteen tai taakse tai lisätä tai poistaa 
rasteroinnin.

Zoomaus

Zoomaus-työkalupalkin kentistä voi suurentaa tai pienentää työskentelyaluetta tai lohkonhallintaa.

Kirjasto

Ks. luku "Kirjasto" (sivulla 94).

Toteutus

Projekti voidaan toteuttaa tietokoneella simulaattoria käyttämällä. Tallenna projekti ja valitse [Project] / [Execute]. 
Näkyviin ilmestyy ikkuna, joka toimii virtuaalisena käyttöpäätteenä. Kun painetaan painiketta <ESC>, simulaattori 
lopetetaan ja konfigurointiohjelmisto avataan.

Parametrit Kuvaus

Parametrit Kuvaus

Show terminal Valitsemalla tämän toiminnon lohkonhallinnan työalueen ympärillä 
näytetään pääte. 
Päätteen näytön avulla voidaan avata LED-lamppujen, toimintopainik-
keiden ja tekstinauhojen hallinnat. 
Kun kaksoisklikkaat jotakin toimintoa (esim. toimintopainiketta), näkyviin 
ilmestyy tehtäviä muutoksia varten toimintoa vastaava dialogikenttä.

Show background block Koskee vain grafiikkalohkoja. 
Tämän toiminnon avulla grafiikkalohkonhallintaa muokatessa näytetään 
taustalohko.

Show language index Koskee vain monen kielen kielitukea. 
Näyttää tekstin indeksinumeron sovelluksessa.

Quick info Näyttää pikainfon sille toiminnalle, jonka päällä kursori on.

Use terminal font Täältä valitaan, onko ohjelman dialogikenttiin kirjoittamasi teksti tarkoitus 
näyttää päätteen kirjasintyyppiä käyttämällä.

Choose Unicode font Valitse dialogikentästä Unicode-kirjasintyyppi. Sitä käytetään monen 
kielen kielituessa ohjelmointiohjelmassa.
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7.4.20 Valikko [Functions]

Valikko [Functions] sisältää seuraavat hallintavälineet:

11518AEN

Toiminto Kuvaus

Function keys Täältä määritetään globaalit ja paikalliset toimintopainikkeet. 
Ks. luku "Toimintopainikkeet" sivulla 238.

LED Täältä määritetään valodiodien toiminnot. 
Ks. luku "LED-lamput" sivulla 238.

Alarm groups Täällä voidaan jakaa hälytykset ryhmiin (esim. tärkeyden perusteella), jotta 
niiden tunnistamisesta ja syyn korjaamisesta tulee tehokkaampaa. 
Ks. luku "Hälytysten hallinta" sivulla 201.

Alarms Täällä määritetään hälytysilmoituksia ja määritetään signaalit, joiden perusteella 
niitä lähetetään.
Ks. luku "Hälytysten hallinta" sivulla 201.

Time channels Täältä määritetään aikakanavat, jotka ohjaavat prosessien tapahtumia tiettyinä 
aikoina. 
Ks. luku "Aikaohjaus" sivulla 229.

Passwords Täältä määritetään salasanat sovelluksen eri turvatasoille.
Ks. luku "Salasanat" sivulla 222. 

Message library Täällä laaditaan viestitaulukot, joissa lukujen 0 ja 65535 väliset arvot linkitetään 
teksteihin. 
Ks. luku "Viestikirjasto" sivulla 199. 

Macros Täällä voidaan luoda kaikkiin toiminto- ja hipaisupainikkeisiin vaikuttavia 
tapahtumia. 
Ks. luku "Makrot" sivulla 246.

Data exchange Täältä määritetään valittujen ohjainten välisen tiedonsiirron edellytykset.

Data logger Tiedoista voidaan laatia tiedostoon tallennettava protokolla. Tallentaminen 
suoritetaan tietyin väliajoin tai arvoja muutettaessa.

I/O configuration Ohjainajurin ja sisäisten muuttujien ominaisuudet voidaan näyttää valitsemalla 
[I/O configuration].
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7.4.21 Valikko [Setup]

Valikko [Setup] sisältää päätteen konfigurointitoiminnot.

Järjestel-
mäsignaalit

Täältä määritetään päätteen ja ohjaimen väliset kättelysignaalit.

Sen hetkisen näytön rekisteri
Ohjaimessa oleva tietorekisteri, joka sisältää käyttötilassa kuvaruudussa näkyvissä
olevan lohkon numeron. Pääte päivittää tietorekisterin automaattisesti lohkonvaihdon
yhteydessä. Rekisterillä ei ole vaikutusta lohkon valintaan.

Uuden näytön rekisteri
Ohjaimessa oleva tietorekisteri, joka määrittää, mikä lohko kuvaruudussa näytetään.

Summerirekisteri
Rekisteri, jonka arvo määrittää summerin äänen. Äänet ja asteikot käyvät ilmi seuraa-
vasta taulukosta. Mikäli arvo on 0, summerista ei kuulu ääntä. Taulukon yksikkö on Hz.

11519AEN

C D E F G A H

Small – – – – – 220 247

One 262 294 330 349 392 440 494

Two 523 587 659 698 784 880 988

Three 1046 1174 1318 1397 1568 1760 1975

Four 2093 2348 2636 2794 3136 3520 3950

Five 4186 – – – – – –
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Taustavalosignaali
Digitaalinen signaali, jolla taustavalo aktivoidaan tai deaktivoidaan.

Kursorinohjauslohko
Päätteessä määritetään aloitusrekisteri ohjauslohkolle, joka kirjoittaa kursorin sen
hetkisen sijainnin grafiikkalohkossa ohjaimessa olevaan tietorekisteriin.

Seuraava taulukko koskee vain malleja, joissa on kosketuskuvaruutu.
Kursorin ohjauslohko on aloitusrekisteri ohjauslohkossa, joka kirjoittaa osoittimen sen
hetkisen sijainnin grafiikkalohkossa ohjaimen tietorekisteriin.

Kursorin liikkeen rekisteri
Kursorin sijaintia grafiikkalohkossa voidaan ohjata rekisterin kautta. Rekisterin arvoilla
on seuraavassa kuvatut merkitykset. Rekisterille on annettava arvoksi 0 saman liikeko-
mennon välillä. Jotta toiminto voidaan optimoida, suosittelemme käyttöä yhdessä
toiminnon [Cursor control block] kanssa.

Rekisteri Kuvaus

0 Sen hetkinen graafinen kursorin sijainti X (pikseleinä): 0-239 DOP11B-20:lle sekä 
0-319 DOP11B-40:lle.

1 Sen hetkinen graafinen kursorin sijainti Y (pikseleinä): 0-63 DOP11B-20:lle sekä 
0-239 DOP11B-40:lle.

2 Tilarekisteri

0 Normaali

1 Käyttäjä yrittää liikuttaa kursoria alaspäin, valitussa asemassa ei 
kuitenkaan ole kohdetta.

2 Käyttäjä yrittää liikuttaa kursoria ylöspäin, valitussa asemassa ei 
kuitenkaan ole kohdetta.

3 Käyttäjä yrittää liikuttaa kursoria vasemmalle päin, valitussa asemassa ei 
kuitenkaan ole kohdetta.

4 Käyttäjä yrittää liikuttaa kursoria oikealle päin, valitussa asemassa ei 
kuitenkaan ole kohdetta.

Rekisteri Kuvaus

0 X-koordinaatit (pikseleinä): 0-319

1 Y-koordinaatit (pikseleinä): 0-239

2 Tilarekisteri: 0 Ei painettu, 1 painettu

Rekisterin arvo Kuvaus

1 Siirtää kursorin ensimmäisen ohjattavan kohteen luo.

2 Siirtää kursorin seuraavan ohjattavan kohteen luo.

3 Siirtää kursoria askeleen ylöspäin.

4 Siirtää kursoria askeleen alaspäin.

5 Siirtää kursoria askeleen vasemmalle.

6 Siirtää kursoria askeleen oikealle.
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Tulostustilarekisteri
Ei koske DOP11B-sarjaa.

Kirjastoindeksirekisteri
Käytetään viestikirjaston indeksointiin. Viestikohteessa ilmoitetaan kirjastonumero,
josta tekstit avataan. 
Kun indeksirekisteri määritetään, sen sisältö lisätään kohteessa ilmoitettuun numeroon.
Näin ollen rekisterillä voidaan ohjata, mistä kirjastosta tekstit avataan.

Komennot
Komentoriville voidaan syöttää yksi tai useampia seuraavista komennoista. Ne erote-
taan toisistaan tyhjillä lyönneillä. Kaikki komennot kirjoitetaan isoilla kirjaimilla.

Komento Kuvaus

ABUPx Mahdollistaa hälytysten tallentamisen ulkopuoliselle muistikortille määrittämällä 
bittilaitteeksi "x". 

AKx Aktivoi joystick-toiminnon. Ks. luku "Joystick-toiminto" sivulla 51.

AUCR Rekisteri [AlwaysUpdateCurrentRecipe]. Päivittää sen reseptin tallennuksen yhteydessä 
sen hetkisen reseptirekisterin. Reseptiä ei tarvitse ladata uudelleen.

ALDR Mahdollistaa kahden hälytysrivin käytön hälytystä kohden. Ks. luku "Käyttöpäätteen 
hälytykset" sivulla 208.

ALOFx AlarmListOverflow
Mikäli hälytyslistasta poistetaan aktiivisia hälytyksiä, se osoitetaan bittilaitteella "x".

AMBn Mahdollistaa useiden hälytys-backuptiedostojen tallentamisen ulkopuoliselle muistikortille.
"n" osoittaa tallennettavien backup-tiedostojen lukumäärän. 

AUCR Rekisteri "AlwaysUpdateCurrentRecipe".
Päivittää sen reseptin tallennuksen yhteydessä sen hetkisen reseptirekisterin. Reseptiä ei 
tarvitse ladata uudelleen.

BCTO Näyttää virheilmoituksen "BDTP comm. Error" vain ensimmäisellä kerralla, kun BDTP-
asiakas yrittää taas luoda yhteyden BDTP-palvelimeen.

BFF Block Form Feed. Lisää tulostettaessa sivunvaihdon jokaisen lohkon jälkeen.

BTIMx BDTP vastauksen timeout, jolloin "x" tarkoittaa sekuntien lukumäärää. Lisätietoja on 
luvussa "BDTP" sivulla 272.

DBAF Deaktivoi backup-tiedostorakenteen luomista koskevat kyselyn, kun USB-Flash-asema 
kytketään.

DBKL Avaa näppäimistön ja kosketuskuvaruudun lukituksen, kun taustavalo on vaihdettava. 
Perusasetus lukitsee näppäimistön ja kosketuskuvaruudun, mikäli taustavalo ei ole 
aktiivinen.

DD Disable Delete. Deaktivoi hälytysten tyhjentämisen hälytyslistasta. Mikäli tämä komento 
annetaan, ei-aktiivisia tai kuitattuja hälytyksiä ei voi poistaa listasta.

DGP Poistaa hälytysryhmän hälytystulosteista.

DNBW Deaktivoi varoitusilmoituksen "No block x". Ilmoitus ilmestyy muutoin näkyviin esim. silloin, 
mikäli on konfiguroitu hyppääminen lohkonumeroon, jota ei ole olemassa, tai kun käyte-
tään toimintoa [New display register], jotta ohjaimessa saadaan määritettyä tietorekisterin 
avulla, mikä lohko kuvaruudussa näytetään.
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Indeksirekisteri Dynaamisten kohteiden indeksiosoitus. Lisätietoja on luvussa "Indeksiosoitteen muo-
dostaminen" (sivu 195).

FLIP Kääntää kuvaruudun näyttöä vaaka- ja pystysuorassa formaattitilassa 180° vastakkaisen 
asennuksen mahdollistamiseksi. 

FTNO Tyhjentää OFF-indikaattorit sisältävän rivin kehityssuuntatiedostoissa käytettäessä 
FTP:tä.

LOBx Aktivoi digitaalisen x-signaalin, kun reaaliaikaisen kellon patteri on vaihdettava. 
Esimerkiksi LOBM0 lähettää M0:n, kun patteri on vaihdettava.

MCIx MemCardInserted
Aktivoi digitaalisen signaalin x, kun muistikortti asetetaan paikoilleen.

MCRD# Mahdollistaa yksilöllisten reseptien tallentamisen ulkopuoliselle muistikortille. Ks. luku 
"Yksilöllisten reseptien tallentaminen käytössä ulkopuoliselle muistikortille" sivulla 221.

NHD Tämän komennon avulla grafiikkalohkoja voidaan tulostaa lasetulostimilla ilman lohkon 
otsikkoa (joka sisältää lohkon nimen, lohkon numeron, päivämäärän ja kellonajan).

NMAN Aktivoi varoitusilmoituksen "Not maneuverable" käyttöpäätteissä, joissa on 
kosketuskuvaruutu.

NTx Timeout x ms viestille, joka on ei-protokollaa-tilassa.

Rx Lähetysyritysten maksimaalinen lukumäärä, x = yritysten lukumäärä. Koskee ohjaimen 
kanssa suoritettavaa tiedonsiirtoa. Esimerkki: R5@2 koskee ohjainta 2.

Tx Globaali timeout x ms. Koskee ohjaimen kanssa suoritettavaa tiedonsiirtoa. Esimerkki: 
T10000@1 koskee timeoutia ohjaimelle 1.

PDxxxxxxxx Salasana, joka suojaa pääsyä valikkoon [Transfer]. Lisätietoja on luvussa "Salasanat" 
sivulla 222.

PSxxxxxxxx Salasana, joka on etuasemassa kaikkiin muihin salasanatasoihin nähden. Käytetään mm. 
tuki- ja huoltotöissä. Lisätietoja on luvussa "Salasanat" sivulla 222.

PSCE Mahdollistaa projektin koon laskemisen ja näyttää tuloksen diagnoosisivulla ja tiedostossa 
info.txt. Kun komentoa käytetään projekteissa, joissa on useita kehityssuuntakäyriä, sekä 
lataus että FTP-toimintojen käyttö hidastuu huomattavasti. Ks. myös luku "FTP-palvelin" 
sivulla 276.

PWDF Aktivoi salasanan käytön USB-Flash-asemassa.

SCRR Rajoittaa ohjaimeen tallennettavien reseptinimien ja reseptitiedostojen merkkien määrän 
kahdeksaksi merkiksi. Ks. myös luku "Ohjaimeen tallennettavien reseptinimien ja -hake-
mistojen pituuden rajoittaminen" sivulla 215.

SJAFx Näyttää oikeassa yläreunassa tekstin "Remote access", kun VNC-asiakas on kytketty. 
X = merkkikoko.

TBS Komennon perään on lisättävä merkki, joka osoittaa, mitkä kehityssuunnat tai tietojen 
protokollien laadinnat on tarkoitus kopioida ulkopuoliselle muistikortille. Kun signaali 
"TBUP" aktivoidaan, vain kyseisellä merkillä alkavat kehityssuunnat ja tietojen protokollien 
laadinnat kopioidaan. Ks. luku "Kehityssuunta" sivulla 242.

TBUP Käytetään kehityssuuntatiedostojen varmistuksessa. Lisätietoja on luvussa 
"Kehityssuuntatiedostojen varmuuskopioiden tekeminen" sivulla 245.

TCFx Arvo päätteen kontrastin lämpötilan tasoituksen säätämistä varten. Vakioarvo on säädetty 
testitulosten perusteella. Säätöjen muuttaminen voi kuitekin olla tarpeen ympäristöissä, 
joissa on suuria ja useasti tapahtuvia lämpötilan vaihteluista. Mikäli lämpötilan tasoitusta 
halutaan pienentää, korota arvoa "x". Lämpötilan tasoitus kytketään pois päältä arvolla "0".

TESOSn Tallentaa kehityssuuntaesimerkin. Ks. luku "Kehityssuuntatiedostojen varmuuskopioiden 
tekeminen" sivulla 245.

TMBx Trend Multi Backup. Ks. luku "Kehityssuuntatiedostojen varmuuskopioiden tekeminen" 
sivulla 245.

VNCD VNC Disconnect. Keskeyttää sen hetkisen VNC-istunnon, kun bittilaitteeksi on asetettu 
"x".

Komento Kuvaus
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Maa/kieli Merkistö
Valittu merkistö määrittää, mitä merkkitaulukkoa päätteessä käytetään ja mitä kansal-
lisia erikoismerkkejä on käytettävissä.

Järjestelmäkieli
Valikon kielen valinta: Brittienglanti, saksa, ruotsi tai amerikanenglanti. Päätteen valik-
kotekstien kieleksi on asetettu brittienglanti.

Monikielivalinta

Valikko Kuvaus

New language Käynnistää assistentin monikielisten sovellusten luomiseksi.

Edit Täältä muokataan tai käännetään sovelluksen sisäisiä tekstejä.

Setup Täällä näytetään sovelluksen sisältämien kielten puurakenne.
Lisätietoja mahdollisista asetuksista on luvussa "Kielihallinta" sivulla 230.

Export Tämä toiminto siirtää käyttökielet Unicode-tekstitiedostoon. Valitse kyseinen toiminto, 
kun käyttäjätekstejä on tarkoitus siirtää. Sen jälkeen näkyviin ilmestyy dialogikenttä 
[Export multi-language texts]. Syötä tänne tieto, mihin ja missä formaatissa tiedosto on 
tarkoitus tallentaa. 

Import Tämä toiminto tuo kielen päätteeseen käyttöä varten. Valitse kyseinen toiminto, kun 
käyttäjätekstejä on tarkoitus tuoda päätteeseen. Sen jälkeen näkyviin ilmestyy dialogi-
kenttä [Import multi-language texts]. Syötä tänne tuotavan tekstitiedoston nimi.

Show index Tällä toiminnolla näytetään tekstien sijaan kohteiden indeksi. Tekstiä voidaan syöttää 
myös indeksinäytössä. Uusi teksti saa samalla uuden indeksin.

Cross reference Näyttää ristiviitelistan, jossa on sovelluslohkojen indeksit.

Reuse index Mikäli tämä toiminto on aktiivinen kohdetta kopioitaessa, uusi kohde luodaan samalla 
indeksillä.

Choose 
Unicode font

Valitse ohjelmointiohjelmistossa käytettäväksi kirjasinlajiksi Unicode.
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Päivämäärä-/ 
aikaformaatti

Päiväys- ja aikaformaatin määrittäminen.

Online-
ominaisuudet

Mahdollistaa haluttujen toimintojen sovittamisen käyttöpäätteessä.

Valikko Kuvaus

Date format Seuraavat päiväysformaatit ovat mahdollisia: 
• VV-KK-PP
• VVKKPP
• PP.KK.VV
• PP/KK/VV
• KK/PP/VV
V=vuosi, K=kuukausi, P=päivä.

Time format Seuraavat aikaformaatit ovat mahdollisia: 
• HH:MM:SS
• HH:MM
H=tunnit, M=minuutit, S=sekunnit.

Activate clock Aktivoi tämä valintaruutu, kun haluat käyttää päätteen sisäänrakennettua kelloa. 
Kun valitaan ohjain 1 tai 2, käytetään ohjaimen 1 tai 2 kelloa.

Clock Æ 
Controller 1/2

Aktivoi tämä vaihtoehto, kun päätteen kellon tiedot on tarkoitus siirtää ohjaimessa 1 tai 
2 olevaan tietorekisteriin.
Mikäli ohjaimessa on aktivoitu reaaliaikainen kello ja päätteen kello lähettää tietoja 
samaan tietorekisteriin, ohjaimen kello on etuasemassa.

Update interval Täältä määritetään, kuinka usein pääte lähettää kellon tiedot ohjaimelle. Anna arvo 
sekunneissa. Suositeltu arvo on noin 60 sekuntia. Lyhyempi päivitysintervalli hidastaa 
päätteen ja ohjaimen välistä tiedonsiirtoa.

Controller 
register

Syötä aloitusosoite päivämäärän ja kellonajan ohjaimeen tallentamista varten.
Mikäli käytät kyseistä toimintoa, päätteen kello kirjoitetaan seitsemään peräkkäiseen 
rekisteriin (ks. seuraava taulukko).

Controller register CR Time unit

CR Sekunnit

CR+1 Minuutit

CR+2 Tunnit

CR+3 Päivä

CR+4 Kuukausi

CR+5 Vuosi

CR+6 Viikonpäivä (1 ... 7; 1 = sunnuntai)

Daylight saving 
time

Määritä täältä kesäajan alkamis- ja loppumisajankohta. Ilmoita viikonpäivä, kuukauden 
viikko, kuukausi, tunti ja säätö. Voit valita Euroopan (CET) ja USA:n virallisen kellonajan 
välillä.
Mikäli haluat deaktivoida kesäaikatoiminnon, jätä kyseisen kuukauden molemmat ken-
tät tyhjiksi.
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Päätteen 
vaihtoehdot

11987AEN
Kuva 47: Päätteen vaihtoehdot

Vaihtoehto Kuvaus

Background Määrittää päätteen taustavärin.

Foreground Määrittää päätteen tekstin värin.

Window Määrittää päätteen ikkunavärin.

Screen saver time 
(min)

Syötä minuuteissa se aika, jonka kuluttua näytönsäästäjän on tarkoitus kytkeytyä 
päälle. Asetettu säätö on 0. Silloin näytönsäästäjä ei kytkeydy ollenkaan päälle. 
Kuvaruudun elinikää pidennetään kyseisellä toiminnolla.

Key delay (ms) Saman painikkeen kahden lyönnin välinen aikaväli millisekunneissa, ennen kuin 
kursori siirtyy automaattisesti seuraavaan kohtaan. Käytetään ASCII-merkkien 
syötössä (A-Z jne.).
Ks. luku "Alfanumeeriset näppäimet" sivulla 45.

Key tone Täältä määritetään, kuuluuko päätteestä ääni painikkeita painettaessa.

Key repetition Määrittää, onko toimintoa tarkoitus toistaa niin kauan kuin painiketta painetaan. 
Toimintopainikkeissa ja alfanumeeristen merkkien syötössä (A-Z jne.) ei ole 
toistoa.

Trend settings Täältä tehdään yleiset kehityssuunta-asetukset.
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Muistikortin 
asetukset

Täällä voidaan tehdä ulkopuolisten muistien asetuksia.

Hälytysominai-
suudet

Hälytysten hallinnan yleiset ominaisuudet. Lisätietoja on luvussa "Hälytysten hallinta"
sivulla 201.

Save modified samples Tallentaa kehityssuuntien muutetut näytteet vain silloin, kun arvo on muuttunut 
edellisestä mittauksesta. 

Save all samples Tallentaa kehityssuuntien kaikki näytteet, myös silloin kun arvo ei ole muuttunut 
edellisestä mittauksesta. Kyseiset parametrit vaikuttavat kaikkiin määritettyihin 
kehityssuuntiin.

FTP delimiter Pääte voi tallentaa siirretyt tiedot paikallisesti. Pääsy on mahdollista FTP:n tai 
ulkopuolisen muistikortin kautta. Esimerkiksi resepti- tai kehityssuuntatiedostojen 
sisältö voidaan jakaa osiin käyttämällä erottimina tabulaattoria, puolipistettä tai 
pilkkua. FTP-rajoitinta muutettaessa kaikkien sisäisesti tallennettujen reseptien 
erottimet tarkistetaan ja tarvittaessa sovitetaan. Lisätietoja on luvussa "FTP-
palvelin" sivulla 276.

Vaihtoehto Kuvaus

External Voit liittää ulkopuolisesti joko Compact Flash -kortin (vain DOP11B-50) tai USB-Flash-
aseman. Ulkopuolista muistia voidaan käyttää projektien varmistamiseksi, reseptitiedos-
toja varten jne. Sillä ei kuitenkaan voi laajentaa projektimuistia. Kahden ulkopuolisen 
muistin samanaikaista käyttöä ei tueta DOP11B-50:ssä. Mikäli kaksi muistia on liitettynä, 
Compact Flash -kortti on etuasemassa USB-asemaan nähden.

Internal Koskee vain DOP11B-50:tä.
Mikäli projektimuistin laajentamiseen käytetään sisäistä Compact Flash -muistikorttia, sen 
koko on ilmoitettava täällä.
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Oheislaitteet Kaikki tiedonsiirtoasetukset tehdään kohdasta [Setup] / [Peripherals] tai kaksoisklikkaa-
malla projektinhallinnan hakemistoa [Peripherals]. Laitteita voidaan siirtää hiiren avulla.

Porttiominaisuudet Klikkaa hiiren oikeanpuoleista painiketta liitännän kohdalla sen hetkisen konfiguraation
näyttämiseksi tai muuttamiseksi.

COM2:RS-232C Merkitse COM2-portti [RS-232C] ja klikkaa hiiren oikeanpuoleista painiketta. Sen jäl-
keen näyttöön ilmestyy seuraava dialogikenttä. 
Säädä portille seuraavat parametrit:
• Baud rate
• Parity
• Data bits
• Stop bits

11491AEN

10481AEN
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COM1:RS-485 / 
RS-422

Merkitse COM1-portti [RS-485/RS-422], ja klikkaa hiiren oikeanpuoleista painiketta.
Sen jälkeen näyttöön ilmestyy seuraava dialogikenttä. 
Säädä portille seuraavat parametrit:
• Baud rate
• Parity
• Data bits
• Stop bits

MOVIDRIVE®:n kanssa tapahtuvaan tiedonsiirtoon on tehtävä asetukset 9600, RS-485,
even, 8,1.

USB Ulkopuoliset laitteet, kuten USB-hub, Flasch-asema, hiiri tai näppäimistö, voidaan liittää
USB-host-liitännän avulla.

ETHERNET Käyttöpäätteessä on ETHERNET-liitäntä TCP/IP-verkkoyhteyttä varten.

Printer Klikkaa hiiren oikeanpuoleista painiketta kohdassa [Printer] tulostinominaisuuksien
dialogikentän avaamiseksi. Lisätietoja on luvussa "Raporttien tulostaminen" sivulla 225.

10482AEN

Parametrit Kuvaus

No protocol mode Ei-protokollaa-tila kuvataan luvussa "Tiedonsiirto" (sivu 250).

Controller 1 and 
Controller 2

Klikkaa kohdassa [Controller 1] tai [Controller 2] hiiren oikeanpuoleista 
painiketta, ja valitse [Properties] valitun protokollan muuttamiseksi.

TCP/IP connection 1 and 
TCP/IP connection 2

Klikkaa kohdassa [TCP/IP connection 1] tai [TCP/IP connection 2] hiiren 
oikeanpuoleista painiketta, ja valitse [Properties] TCP/IP-asetusten 
tekemiseksi.

Modem Lisätietoja on luvussa "Tiedonsiirto" sivulla 250.

Transparent mode Lisätietoja on luvussa "Transparent-tila" sivulla 252.
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Verkko Verkko-ominaisuudet on kuvattu seuraavissa luvuissa:
• "Verkkopalvelut" (sivu 271)
• "Verkossa olevat käyttäjätilit" (sivu 302)
• "Verkossa ETHERNETin välityksellä tapahtuva tiedonsiirto (TCP/IP-yhteydet)"

(sivu 263)

Resepti Täältä määritetään reseptinhallinnan ominaisuudet. Ks. luku "Reseptinhallinta"
(sivu 210).

I/O-kyselyryhmät I/O-kyselyintervalliryhmät määrittävät signaaliryhmien kyselyintervallit millisekunteina.
Arvo voi olla 0 - 65535 ms. Mikäli signaalille ei ole osoitettu I/O-kysely-intervalliryhmää,
signaalia kysellään jatkuvasti. Signaalin I/O-kysely-intervalliryhmä osoitetaan kohteen
määrityksen yhteydessä kentästä I/O. Kenttä I/O on kaikissa kentissä, joihin voidaan
syöttää signaali. Ks. luku "I/O-selain" (sivu 96).

Käyntiaika-
kirjasinlajit

Käyntiaika-kirjasinlajit ovat valikkojen kirjasinattribuutteja (esim. järjestelmätekstejä) ja
käyttöpäätteen syöttödialogeja (kosketuskuvaruudun virtuaalisia näppäinmalleja). Sarja
DOP11B ei voi työstää kaavoja.

7.4.22 Valikko [Block-Manager]

Valikko [Block Manager] sisältää lohkojen ohjelmointitoimintoja.

11594AEN
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Lohkonhallinnan 
asetukset

Lohkonhallinnan esitystapa konfiguroidaan kohdassa [Block Manager] / [Settings].

10442AEN

Välilehti Kuvaus

Block Määritä lohkon tietojen ulkomuoto lohkonhallinnasta.

Reference Täältä säädetään lohkonhallinnan yleiskatsauksen esitystapa.

Edit Tämä välilehti sisältää lohkonhallinnan esitystavan erikoistoimintoja.
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7.4.23 Valikko [Object]

Valikko [Object] sisältää kaikki ohjelman sisältämät kohteet. Kohteiden lukumäärä
riippuu päätetyypistä. Kohteiden kuvaus on luvussa "Graafinen esitystapa ja ohjaus"
(sivu 135) ja luvussa "Tekstipohjainen esitystapa ja ohjaus" (sivu 180).

11520AEN
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7.4.24 Valikko [Layout]

Valikko [Layout] sisältää toimintoja kohteiden kohdistamiseksi ja hienosäätämiseksi.
Kyseiset toiminnot selitetään luvussa "Kohteiden sijoittaminen" sivulla 101.

7.4.25 Valikko [Project]

Valikko [Project] sisältää toiminnot projektien testaamiseksi, projektien ominaisuuksien
muuttamiseksi ja projektien simuloimiseksi.

Simulaattori Projekti voidaan toteuttaa tietokoneella simulaattoria käyttämällä. Tallenna projekti ja
valitse [Project] / [Execute]. Näkyviin ilmestyy ikkuna, joka toimii virtuaalisena käyttö-
päätteenä. Kun painetaan painiketta <Esc>, simulaattori lopetetaan ja konfigurointioh-
jelmisto avataan.

11521AEN

11601AEN
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7.4.26 Valikko [Transfer]

Valikossa [Transfer] on toiminnot projektien, valittujen lohkojen sekä tiedonsiirtoase-
tusten siirtämiseksi tietokoneen ja päätteen välillä. Ks. luku "Projektin lähettäminen"
sivulla 185.

7.4.27 Valikko [Window]

Täältä määritetään konfigurointiohjelmiston ohjelmointi-ikkunan ulkomuoto.

7.4.28 Valikko [Help]

Valikon [Help] avulla avataan konfigurointiohjelmiston tai ohjauksen online-apu. Lisäksi
valikko sisältää versiota koskevat tiedot, ja sieltä voidaan kytkeä päivän vihje päälle tai
pois päältä.

11522AEN

HUOM!
Ohjelmointiohjelman ja päätteen tiedonsiirtoasetusten on vastattava toisiaan.

11523AEN

11524AEN
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7.5 Graafinen esitystapa ja ohjaus
Tämä luku sisältää kaikki grafiikkakohteet sisältävän taulukon, ja sen lopussa on yksit-
täisten grafiikkakohteiden selitykset. Kyseinen luku koskee pelkästään päätteitä, jotka
tukevat graafista esitystapaa.

7.5.1 Yleiset parametrit

Kohteen dialogikenttä [Properties] avataan työalueelta kohdetta kaksoisklikkaamalla.

Yleistä Välilehdellä [General] näytetyt ominaisuudet ovat kohdekohtaisia. Ne kirjoitetaan jokai-
selle yksittäiselle kohteelle.
Kaikki dynaamiset kohteet voidaan linkittää digitaaliseen tai analogiseen signaaliin.

11988AEN
Kuva 48: Välilehti [General]
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Teknisten yksiköiden skaalaaminen

Parametrejä offset ja scaling käytetään rekisterin arvon näyttöarvoon skaalaamiseksi
seuraavan kaavan mukaisesti.
Näyttöarvo = offset + gain × rekisteriarvo

Mikäli kohteen arvoa muutetaan käyttötilassa päätteen kautta, näyttöarvo skaalataan
seuraavan kaavan mukaisesti:
Rekisteriarvo = (näyttöarvo – offset) / gain
Skaalaus ei vaikuta määritettyihin maksimaalisiin tai minimiarvoihin eikä desimaalipaik-
kojen lukumäärään.

Teknisten yksiköiden laskeminen

Toimintoa [Offset Gain Calculation] käytetään apuvälineenä parametrien offset ja gain
laskennassa. Syötä arvot offset ja gain välilehdelle [General] ja klikkaa [Calculation].
Näyttöön ilmestyy seuraava dialogikenttä:

Syötä tänne ohjaimen ja konsolin arvoalueiden intervalli. Toiminto laskee oikeat arvot
parametreille offset ja gain.

HUOM!
Korottamis- tai vähentämistoiminnot vaikuttavan ohjattavan kohteen rekisteriarvoon,
mutta eivät kuitenkaan näyttöarvoon.

10591AEN
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Ulkonäkö Välilehden [Appearance] ominaisuudet ovat kohdekohtaisia.

Värinäytöllä varustetut käyttöpäätteet tukevat kohde- ja bittikarttakuvia, joissa on 65536
väriä. DOP11B-25 tukevat 16 harmaa-asteikkoa. DOP11B-20:ssä on mustavalkonäyttö.
Värejä käyttämällä voidaan luoda realistisia kohteita, joissa on 3D-tehosteita ja varjos-
tuksia. Lohkojen etu- ja taustavärin lisäksi kohteille voidaan valita myös liukuvärityylejä.
Lisäksi grafiikkakohteissa oleville asteikoille, käyrille tms. voidaan valita värejä.
Klikkaa kenttiä [Begin] ja [End], jolloin näkyviin ilmestyy väripaletti, josta voit määrittää
omia värejä. Klikkaamalla kenttää <-> sen hetkinen liukuväri muuttuu päinvastaiseksi.
Voit klikata kokeilumielessä useampia liukuvärikenttiä, kunnes olet löytänyt haluamasi
tyylin. 
Tulos näytetään ikkunassa [Preview].

11602AEN
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Kirjasinlaji

11525AEN

Parametrit Kuvaus

Font Valitse listakentistä kirjasinlaji ja kirjasinkoko. Voit myös klikata kenttää [...] ja 
valita kirjasinlajin Windows-dialogikentästä.

Style Teksti voidaan näyttää kursivoituna, alleviivattuna tai lihavoituna. Mikäli mitään 
valintaruutua ei ole valittu, teksti näytetään tavallisena.

3D effect Teksteihin voidaan valita 3D-tehosteita.

Shadow Tekstit voidaan esittää varjostettuina.
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Pääsyoikeus

Välilehdeltä [Access] valitaan, onko kohteen tarkoitus olla ohjattava. Samalla määrite-
tään kohteen [Minimum input value] ja [Maximum input value] (sekä pääsyoikeudet).
Lisäksi voidaan valita kohteen turvallisuustaso. Turvallisuustasot määritetään kohdasta
[Functions] / [Passwords].

11526AEN
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Dynamiikka Seuraavassa kuvataan välilehden [Dynamics] toiminnot.

Property

Välilehdeltä [Property] määritetään, mitä signaalia ominaisuuden on tarkoitus ohjata.
Voit valita joko digitaalisen tai analogisen ohjauksen.
• Valitse listasta ominaisuus, jota ohjaimen on tarkoitus ohjata. Ominaisuutta voidaan

käyttää vain kerran kohdetta/signaalia kohden. 
• Käytetty ominaisuus merkitään punaisella. 
• Syötä signaali tai klikkaa kenttää [I/O] valitaksesi signaalin I/O-selaimen avulla.
Digitaalisille signaaleille on sallittu arvot "OFF" ja "ON". Mikäli OFF/ON-arvoja ei syöte-
tä, OFF-arvoksi asetetaan 0 ja ON-arvoksi 1.
Analogisille signaaleille, joiden formaattityyppi on "character string", voidaan määrittää
pituus.

11527AEN

HUOM!
Servomoottori on aina liitettävä oheisen, moottorin mukana toimitetun kytkentäkaavion
mukaisesti.
Mikäli valitaan analoginen ohjaus ominaisuudelle, joka hyväksyy vain arvot OFF ja ON,
ominaisuus säilyy tilassa ON niin kauan kuin signaalin arvo ei ole 0.
Kohteen ominaisuuksiin offset / gain voidaan vaikuttaa vain, mikäli kohteen ominai-
suudet offset / gain eivät ole 0 tai 1.
Ominaisuutta Visibly ei saa käyttää yhdessä ominaisuuden Positions kanssa.
Dynaamisia tekstejä ei muunneta Unicode-formaattiin. Näkyviin ilmestyy sen sijaan
kysymysmerkki.
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Size

Välilehdeltä [Size] määritetään arvot [Width], [Height] ja [Origin]. Määritä kaksi analo-
gista signaalia, joissa signaaliarvot määrittävät kohteen koon X-akselilla (leveys) tai
Y-akselilla (korkeus).

11528AEN

HUOM!
Mikäli syötetään kielletty arvo, esim. arvo, jolla kohdetta ei voi näyttää kuvaruudussa,
arvoa ei oteta huomioon.

Parametrit Kuvaus

Signal Syötä analoginen signaali.

Value min. width / 
height Syötä analogisen signaalin minimaalinen arvo.

Value max. width / 
height Syötä analogisen signaalin maksimaalinen arvo.

Min. width / height Syötä pikseleinä kohteen minimaalinen leveys / korkeus, jossa minimaalinen arvo 
vastaa määritettyä arvoa.

Max. width / height Syötä pikseleinä kohteen maksimaalinen leveys / korkeus, jossa maksimaalinen 
arvo vastaa määritettyä arvoa.

Origin Valitse täältä kohteen alkuperäinen asema kuvaruudussa näyttöä varten.
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Move

Syötä välilehdelle [Move] kaksi analogista signaalia, joiden arvot määrittävät kohteen X-
(leveys) ja Y-koordinaatit (korkeus).

11529AEN

HUOM!
Mikäli syötetään kielletty arvo, esim. arvo, jolla kohdetta ei voi näyttää kuvaruudussa,
arvoa ei oteta huomioon.

Parametrit Kuvaus

Signal Syötä analoginen signaali.

Value from Syötä analogisen signaalin minimaalinen arvo.

Value to Syötä analogisen signaalin maksimaalinen arvo.

From X / Y position Syötä kohteen X- tai Y-koordinaatit (eli pikseliarvo kuvaruudussa), joilla parametrin 
Value from arvo vastaa määritettyä arvoa. 

To X / Y position Syötä kohteen X- tai Y-koordinaatit (eli pikseliarvo kuvaruudussa), joilla parametrin 
Value to arvo vastaa määritettyä arvoa. 
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Event

Välilehdeltä [Event] määritetään allakuvatut parametrit. Dialogikentän painikkeiden
avulla voidaan päivittää olemassa olevia, lisätä uusia tai poistaa tapahtumia.

11530AEN

Parametrit Kuvaus

Event name Syötä tänne mikä vain tapahtumanimi tai valitse nimi listasta.

Condition Valitse listasta edellytys. Voit valita neljästä edellytyksestä:

Equal to Signaali ilmoittaa tapahtumasta, mikäli kohteen arvo vastaa parametrin 
arvoa. Käyttäjän on syötettävä arvo.

Not equal to Signaali ilmoittaa tapahtumasta, mikäli kohteen arvo ei vastaa 
parametrin arvoa. Käyttäjän on syötettävä arvo.

Greater 
than

Signaali ilmoittaa tapahtumasta, mikäli kohteen arvo on suurempi kuin 
parametrin arvo. Käyttäjän on syötettävä arvo.

Less than Signaali ilmoittaa tapahtumasta, mikäli kohteen arvo on pienempi kuin 
parametrin arvo. Käyttäjän on syötettävä arvo.

Action Valitse täältä yksi seuraavista vaihtoehdoista:
• Digital signal
• Analog signal
• Macro

Signal Valitse täältä signaali, johon on tarkoitus vaikuttaa, kun edellytys on täytetty.

Value Syötä tänne arvo, joka vaikutettavan signaalin on tarkoitus ottaa, kun edellytys on 
täytetty.
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7.5.2 Graafiset kohteet
Staattiset / dynaamiset graafiset kohteet

Staattisia graafisia kohteita käytetään grafiikoiden luomisessa. Graafisille kohteille voi-
daan osoittaa dynaamisia ominaisuuksia välilehdeltä [Dynamics].

HUOM!
Staattiset kohteet sijoitetaan kuvaruudussa aina dynaamisten kohteiden taakse.

Symboli Kohde

Viiva

Kaari

Suorakulma

Symboli

Staattinen teksti

Ellipsi

Keypad-kohde

Polygoniviiva

Kosketusnäppäin
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Dynaaminen 
bittikarttahallinta

Mikäli aktivoit staattiselle symbolikohteelle valintaruudun [Use dynamic bitmaps], pääte
avaa valitun bittikarttatiedoston (namn.bmp) päätteen tiedostojärjestelmän kirjastosta
[IMAGES]. Bittikarttagrafiikka näytetään käyttötilassa päätteen kuvaruudussa. Esitettä-
vä grafiikka on siirrettävä päätteen [IMAGES]-kirjastoon FTP:n kautta. Dynaamisia bitti-
karttagrafiikoita voidaan lisätä, vaihdella tai poistaa FTP:n kautta. Se tapahtuu
[IMAGES]-kirjastossa olevien BMP-tiedostojen päälle kirjoittamalla, niitä tallentamalla
tai niitä poistamalla. Dynaamisen bitikarttakohteen kuva näytetään päätteessä ainoas-
taan käyttötilassa. Kirjastossa olevia bittikarttagrafiikoita ei näytetä ohjelmointiohjel-
massa, tai niitä ei ole kirjastossa.

Dynaamiset 
digitaaliset 
graafiset kohteet

Digitaaliset graafiset kohteet linkitetään ohjaimen signaaleihin.

Symboli Kohde Kuvaus

Digitaalinen teksti Vaihtelee digitaalisen signaalin tilasta riippuen kahden tekstin välillä.

Digitaalinen 
symboli Vaihtelee digitaalisen signaalin tilasta riippuen kahden symbolin välillä.

Digitaalinen täyte Käytetään kehystetyn alueen täyttämiseen yhdellä kahdesta väristä. 
Väri riippuu digitaalisen signaalin tilasta.
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Dynaamiset 
analogiset 
graafiset kohteet

Analogiset graafiset kohteet linkitetään ohjaimen rekistereihin.

Symboli Kohde Kuvaus

Analoginen 
numeerinen Lukuarvojen syöttö ja näyttö. 

Palkki Esittää arvoa palkkidiagrammin muodossa.

Diagrammi Käytetään tietorekisterin sisältöä vastaavan X-/Y-diagrammin 
piirtämiseen.

VU-mittari Luo kuvaruudulle graafisen VU-mittarin.

ASCII Ohjaa graafisten lohkojen ASCII-merkkijonoja. 

Liukusäädin Mahdollistaa analogisen signaalin arvon korottamisen ja laskemisen. 

Kehityssuunta Esittää tietorekistereistä saatuja arvoja käyrämuodossa.

Nopeusmittari Luo kuvaruudulle graafisen nopeusmittarin.

Analoginen täyte Käytetään kehystetyn alueen täyttämiseen yhdellä kuudestatoista väris-
tä. Väri on rekisteriarvosta riippuvainen.

Monisymboli Näyttää yhtä jopa kahdeksasta symbolista. Symboli on tietorekisteriar-
vosta riippuvainen. Mahdollistaa symbolien siirtämisen kuvaruudussa.

Monivalinta Linkitetään tietorekisteriin, jolla voi olla jopa kahdeksan eri tilaa. 
Jokaiselle tilalle voidaan laatia jopa 30 merkkiä sisältävä teksti.

Viesti Kohde, joka näyttää viestikirjaston tekstejä.

Analogiset numee-
riset taulukot Luo taulukon, jossa on numeerisia kohteita.
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Muita kohteita

Digitaalinen 
teksti

Tekstikohde, jota käytetään digitaalisen signaalin tilasta riippuen kahden syötetyn
tekstin välillä vaihtelemiseksi. Tekstissä voi olla jopa 30 merkkiä.

Symboli Kohde Kuvaus

Hyppy Hyppy toiseen lohkoon

Hälytysbanner Käytetään hälytyslistarivin näyttämiseen.

Analoginen kello Kohde analogisen kellon näyttämiseksi.

Digitaalinen kello Kohde digitaalisen kellon näyttämiseksi.

TCP/IP-
komentosyöttö

Kohde TCP/IP-komennon siirtämiseksi muihin yksikköihin. Voimassa 
vain, mikäli pääte on kytketty TCP/IP-verkkoon.

11531AEN
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Välilehti [General].

Muita välilehtiä
Välilehtien [Appearance], [Font], [Access] ja [Dynamics] toiminnot selitetään luvussa
"Yleisiä parametreja" sivulla 135.

Digitaalinen 
symboli

Kohde, jota käytetään digitaalisen signaalin tilasta riippuen kahden symbolin välillä vaih-
telemiseksi.

Parametrit Kuvaus

Digital signal Digitaalisen signaalin osoite.

Text Off Teksti, joka näytetään signaalin tilan ollessa 0.

Text On Teksti, joka näytetään signaalin tilan ollessa 1.

Alignment Määritä, onko teksti tarkoitus esittää vasemmanpuoleisena, keskitettynä vai 
oikeanpuoleisena.

Border style Valitse, onko kohde tarkoitus varustaa kehyksellä.

Text Määritä kohteelle tekstiväri.

Background Määritä kohteelle taustaväri.

11532AEN
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Välilehti [General]

Muita välilehtiä
Välilehtien [Appearance], [Access] ja [Dynamics] toiminnot selitetään luvussa "Yleisiä
parametreja" sivulla 135.

Digitaalinen täyte Kohde, jota käytetään kehystetyn alueen täyttämiseen millä tahansa värillä.

Parametrit Kuvaus

Digital signal Signaaliosoite.

Symbol OFF Valitse symboli, joka on tarkoitus näyttää signaalin tilan ollessa 0.

Symbol ON Valitse symboli, joka on tarkoitus näyttää signaalin tilan ollessa 1.

Transparent Symbolista tulee läpinäkyvä, mikäli tämä toiminto valitaan. Vasemmanpuoleisen 
kuvapikselin väri määritetään läpinäkyvänä värinä.

Stretch Mikäli tämä vaihtoehto valitaan, kohteen X- ja Y-mitoitus voidaan sovittaa 
yhteensopivaksi X- tai Y-kenttien kanssa tai kursoria työalueella siirtämällä.

11533AEN

HUOM!
Erittäin epäsäännöllisten alueiden täyttäminen voi aiheuttaa käytön aikana järjestelmä-
virheitä. Täyttövaihe hidastaa tietyissä tapauksissa kuvan muodostumista.
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150  Järjestelmäkäsikirja  –  Käyttöpäätteet DOP11B

Välilehti [General]

Muita välilehtiä
Välilehtien [Access] ja [Dynamics] toiminnot selitetään luvussa "Yleisiä parametreja"
sivulla 135.

Kohteen sijoittaminen
Ohjelma laskee, mikä alueen sisäpuolella oleva tila täytetään. Näin ollen kohde on sijoi-
tettava oikein. Väärin sijoitetut kohteet voivat aiheuttaa käytön aikana sovellusvirheitä.
Täytettävää tilaa rajoittavat vain staattiset kohteet ja dynaamisten kohteiden staattiset
osat. Täytetyt kohteet voidaan korvata digitaalisilla symbolikohteilla tai monisymbolikoh-
teilla suuremman tehokkuuden saavuttamiseksi yhdessä projektissa.

Parametrit Kuvaus

Digital signal Digitaalisen signaalin osoite.

On Määrittää kohteen värin signaalin arvon ollessa 1.

Off Määrittää kohteen värin signaalin arvon ollessa 0.

53958AXX

X = kohteen sijoittaminen

Oikein: Piirrä täytettävän alueen sisäpuolella 
sijaitsevan tekstin ympärille kehys 
nopeamman kuvanmuodostumisen saavutta-
miseksi.

Väärin: Kuvanmuodostuminen hidastuu, koska ohjelman 
on tehtävä laajoja laskelmia kirjainten välisen tilan täyttä-
miseksi.

TEXT

X

TEXTX
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Hyppy Kohde, jolla hypätään toiseen kohteeseen. Sen avulla projektiin voidaan luoda valik-
kopuu. Päätteen painiketta <PREV> painamalla voidaan hypätä takaisin edelliseen loh-
koon (jopa yhdeksän paluuhyppytasoa). Ks. luku "Toimintopainikkeet" sivulla 238.

Välilehti [General]

Muita välilehtiä
Välilehtien [Appearance], [Font] ja [Dynamics] toiminnot selitetään luvussa "Yleisiä
parametreja" sivulla 135.

11534AEN
Kuva 49: Toiseen lohkoon hyppääminen

Parametrit Kuvaus

Current block Täällä näytetään sen hetkisen lohkon numero. Sitä ei voi muuttaa.

Jump to block Syötä sen lohkon, johon on tarkoitus hypätä, numero tai nimi.

Text Syötä mikä vain teksti, jonka on tarkoitus näkyä kohteessa.

Positions Suurin sallittu tekstipaikkojen lukumäärä.

Alignment Määritä, onko teksti tarkoitus esittää vasemmanpuoleisena, keskitettynä vai 
oikeanpuoleisena.

Border style Valitse, onko kohde tarkoitus varustaa kehyksellä.

Text Määritä kohteessa olevan tekstin väri.

Background Määritä kohteelle taustaväri.

HUOM!
Järjestelmä lähettää virheilmoituksen, mikäli käytön aikana yritetään hypätä lohkoon,
jota ei ole olemassakaan.
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152  Järjestelmäkäsikirja  –  Käyttöpäätteet DOP11B

Analoginen 
numeerinen

Kohde lukuarvojen syöttöä ja näyttöä varten. Sitä käytetään esim. syöttökenttien luomi-
seen.

Välilehti [General]

Muita välilehtiä
Välilehtien [Appearance], [Font], [Access] ja [Dynamics] toiminnot selitetään luvussa
"Yleisiä parametreja" sivulla 135.

11535AEN

Parametrit Kuvaus

Analog signal Signaaliosoite

Positions Sijaintipaikkojen lukumäärä syötetyn arvon pilkun ja miinusmerkin kanssa 
tapahtuvaa näyttöä varten.

Zero fill Määritä, onko tyhjissä kohdissa tarkoitus näkyä nolla.

Decimals Syötetyn arvon esityksessä käytettyjen desimaalipaikkojen lukumäärä.

Alignment Määritä, onko syöttökenttä tarkoitus formatoida oikeanpuoleiseksi vai keskitetyksi.

Border style Valitse, onko kohde tarkoitus varustaa kehyksellä.

Engineering units 
scaling

Näitä kenttiä käytetään rekisteriarvon skaalaamiseen. 
Ks. luku "Yleiset parametrit" sivulla 135.

Text Määritä kohteessa olevan tekstin väri. 

Background Määritä kohteelle taustaväri.
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Palkkidiagrammi Kohde, joka näyttää kokonais- tai liukuluvut palkkidiagrammeina.

Välilehti [General]

11536AEN

Parametrit Kuvaus

Analog signal Signaaliosoite

Scale division Määritä, mitä asteikkoväliä käytetään.

Box Määritä, onko palkin ympärille tarkoitus piirtää kehys.

Scale ticks Syötä tänne näytettyjen asteikkoviivojen välinen intervalli.

Scale Määritä, onko palkissa tarkoitus olla näkyvä asteikko.

Minimum value Määritä pienin mahdollinen arvo, joka signaalilla voi olla.

Maximum value Määritä suurin mahdollinen arvo, joka signaalilla voi olla.

Direction Määritä, onko kehyksen tarkoitus olla ylhäällä, alhaalla, oikealla vai vasemmalla.

Pattern Määritä, onko palkin täytteen olla yhtäjaksoinen vai pisteittäinen. 

Border style Valitse, onko kohde tarkoitus varustaa kehyksellä.

Indicators Määritä, onko akselilla oleva korkein ja/tai matalin signaaliarvo tarkoitus merkitä. 
Indikaattorit palautetaan takaisin käyttöpäätteen käynnistysvaiheessa. Kyseinen 
reset-toiminto voidaan tehdä myös käyttöpäätteestä merkitsemällä palkkidiag-
rammin ja painamalla painiketta <Enter> . (Valitse palkki sormella painamalla, 
mikäli päätteessä on kosketuskuvaruutu.) Indikaattorit tukevat vain 16-bittisiä 
lukuja (etumerkillisiä).

Engineering units 
scaling

Käytetään rekisteriarvon skaalaukseen. 
Ks. luku "Yleiset parametrit" sivulla 135. 

Scale Määritä kohteessa olevan asteikon väri.

Filling Valitse täytteen väri.

Background Määritä kohteelle taustaväri.

Inner Määritä täyttämättömän palkin väri.

Low Valitse näyttöväri tilalle Low.

High Valitse näyttöväri tilalle High.
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154  Järjestelmäkäsikirja  –  Käyttöpäätteet DOP11B

Muita välilehtiä
Välilehtien [Appearance], [Font], [Access] ja [Dynamics] toiminnot selitetään luvussa
"Yleisiä parametreja" sivulla 135.

Diagrammi Kohde, jota käytetään ohjaimen rekisterisisältöä vastaavan X-/Y-diagrammin luomi-
seen. Kyseessä on reaaliaikainen toiminto. Kohdetta käytetään yleensä ajasta riippuvai-
sessa esitystavassa. Ajasta riippuvainen esitystapa, jonka päivityssykli on < 1 s, on
mahdollinen, mikäli ohjain suorittaa tietojen keräämisen. Seuraavassa esimerkissä
rekisterissä 0 oleva arvo toimii ensimmäisenä X-koordinaattina ja rekisterissä 10 oleva
arvo ensimmäisenä Y-koordinaattina. Rekisteriparien lukumäärä on 4. Esimerkkiä
havainnollistetaan taulukon ja kuvan avulla.

X-koordinaatit Rekisteri Arvo Y-koordinaatit Rekisteri Arvo

X0 0 0 Y0 10 11

X1 1 41 Y1 11 40

X2 2 51 Y2 12 85

X3 3 92 Y3 13 62

11537AEN
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Välilehti [General]

Välilehti [Curves]

Parametrit Kuvaus

Scale division X- ja Y-akselilla olevien numeeristen asteikkomerkintöjen välinen intervalli.

Scale ticks X- ja Y-akselilla näkyvien asteikkomerkintöjen välinen intervalli.

Minimum value X- ja Y-koordinaattien pienin mahdollinen arvo.

Maximum value X- ja Y-koordinaattien suurin mahdollinen arvo.

Border style Valitse, onko kohde tarkoitus varustaa kehyksellä.

Grid (checkbox) Aktivoi kyseinen valintaruutu rasteroinnin näyttämiseksi diagrammissa.

Scale Määritä diagrammin asteikon väri.

Grid Määritä diagrammin rasteroinnin väri.

Background Määritä kohteelle taustaväri.

Inner Määritä kohteen sisustan väri.

11538AEN

Parametrit Kuvaus

Graph name Syötä tänne vastaavan käyrän nimi.

X-analog signal Tietorekisteri, joka sisältää kyseessä olevan käyrän ensimmäisen X-koordi-
naatin.

Y-analog signal Tietorekisteri, joka sisältää kyseessä olevan käyrän ensimmäisen Y-koordinaatin.

Register pair count Merkittävien rekisteriparien lukumäärä (pisteittäin tai palkkeina). Yhteensä 
voidaan käyttää 49 rekisteriparia.

Value form Määritä, onko kyseessä olevan diagrammin tarkoitus olla palkki- vai viivadiag-
rammi. Palkkidiagrammissa jokaiselle rekisteriparille piirretään palkki. Viivadiag-
rammissa X-/Y-koordinaatit esitetään pisteinä, jotka yhdistetään toisiinsa viivalla.

Curve Määritä vastaavan käyrän väri.

Thickness Valitse, kuinka paksuina käyrän viivat on tarkoitus esittää.
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156  Järjestelmäkäsikirja  –  Käyttöpäätteet DOP11B

Muita välilehtiä
Välilehtien [Appearance], [Font], [Access] ja [Dynamics] toiminnot selitetään luvussa
"Yleisiä parametreja" sivulla 135.

VU-mittari Kohde, jolla kuvaruudulle luodaan graafinen VU-mittari.

Välilehti [General]

Muita välilehtiä
Välilehtien [Appearance], [Font], [Access] ja [Dynamics] toiminnot selitetään osiossa
"Yleisiä parametreja" sivulla 135.

11539AEN

Parametrit Kuvaus

Analog signal Signaaliosoite 

Scale division Määritä, mitä asteikkoväliä käytetään.

Scale ticks Syötä tänne näytettyjen asteikkoviivojen välinen intervalli.

Minimum value Määritä pienin mahdollinen arvo, joka signaalilla voi olla.

Maximum value Määritä suurin mahdollinen arvo, joka signaalilla voi olla.

Border style Valitse, onko kohde tarkoitus varustaa kehyksellä.

Engineering units 
scaling

Käytetään rekisteriarvon skaalaukseen. 
Ks. luku "Yleiset parametrit" sivulla 135.

Needle Määritä kohteessa olevan osoittimen väri.

Scale Määritä kohteessa olevan asteikon väri.

Background Määritä kohteelle taustaväri.

Inside Määritä kohteen sisustan väri.
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ASCII Kohde ASCII käsittelee ASCII-merkkijonoja. ASCII-kohteissa voidaan näyttää ohjaimen
tietorekisteriin tallennettuja tekstejä. Kyseisten tekstien on oltava olemassa laajenne-
tussa IBM-ASCII-formaatissa. Tekstejä voidaan muuttaa käyttötilassa käyttöpäätteestä.
Siinä tapauksessa avaa ja sulje syöttökenttä painamalla painiketta <ENTER>.

Välilehti [General]

Muita välilehtiä
Välilehtien [Appearance], [Font], [Access] ja [Dynamics] toiminnot selitetään luvussa
"Yleisiä parametreja" sivulla 135.

11540AEN

Parametrit Kuvaus

Analog signal Syötä tietorekisteri, johon ensimmäisen paikan teksti on tarkoitus tallentaa.

Positions Syötä tekstin kuvaruudussa sijainnin sijaintipaikkojen lukumäärä.

Alignment Määritä, onko teksti tarkoitus esittää vasemmanpuoleisena, keskitettynä vai 
oikeanpuoleisena.

Border style Valitse, onko kohde tarkoitus varustaa kehyksellä.

Text Määritä kohteessa olevan tekstin väri.

Background Määritä kohteelle taustaväri.
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Liukusäädin Kohde, joka näyttää analogisen signaalin arvon liukusäätimessä ja joka mahdollistaa
analogisen signaalin arvon korottamisen ja laskemisen.

Välilehti [General]

Muita välilehtiä
Välilehtien [Appearance], [Font], [Access] ja [Dynamics] toiminnot selitetään luvussa
"Yleisiä parametreja" sivulla 135.

11541AEN

Parametrit Kuvaus

Analog signal Signaaliosoite 

Scale division Määritä, mitä asteikkoväliä on tarkoitus käyttää.

Scale ticks Määritä näytettyjen asteikkoviivojen välinen intervalli.

Minimum value Määritä pienin mahdollinen arvo, joka kohteella voi olla.

Maximum value Määritä suurin mahdollinen arvo, joka kohteella voi olla.

Direction Määritä, onko kohde tarkoitus esittää pysty- vai vaakasuorassa.

Border style Valitse, onko kohde tarkoitus varustaa kehyksellä.

Engineering units 
scaling

Näitä kenttiä käytetään rekisteriarvon skaalaamiseen. 
Ks. luku "Yleiset parametrit" sivulla 135.

Scale Määritä kohteessa olevan asteikon väri.

Button Määritä kohteessa olevan näyttöpainikkeen väri.

Background Määritä liukusäätimen taustaväri.

Inner Määritä liukusäätimen sisustan väri.

HUOM!
SEW-tiedonsiirtoajurin tietotyypin formaattina ei voi käyttää eksponentitonta BCD-liu-
kulukua.
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Kehityssuunta Kohde, joka esittää analogisilta signaaleilta kerättyjä arvoja.
Kehityssuuntakohteelle voidaan määrittää seuraavat parametrit. Kohdasta [Setup] /
[Terminal options] voidaan määrittää, onko tarkoitus tallentaa vain kehityssuuntamuu-
tokset vai kaikki kehitysuunnat.

Välilehti [General]

11542AEN

Parametrit Kuvaus

Name Anna kehityssuuntasymbolille nimi. Jokaisella kohteella on oltava tarkka nimi. 
Kohteen nimessä saa olla enintään 8 merkkiä. Merkkejä A ... Z, 0 ... 9 ja _ 
saa käyttää. Parametri on ilmoitettava.

Sample interval Syötä tietojen keräämisen välinen aika. Pienin mahdollinen arvo on 1 s.

Sample count Syötä tallennettavien arvojen lukumäärä. Suurin mahdollinen arvolukumäärä 
on 65534.

Sample full limit Syötä lukumäärä näytteille, joiden kohdalla Sample full signal on tarkoitus 
aktivoida.

Sample full signal Syötä digitaalinen signaali, joka on tarkoitus aktivoida, mikäli Sample full limit 
-kohdan mukainen näytteiden lukumäärä on saavutettu.

Enable sampling signal Syötä digitaalinen signaali, joka aloittaa tietojen keräämisen sen aktivoinnin 
yhteydessä. Mikäli signaali perutaan, tietojen kerääminen loppuu. Paramet-
rejä ei tarvitse ilmoittaa.

Erase samples signal Määritä digitaalinen signaali, joka tyhjentää kaikki kehityssuuntatiedot sen 
aktivoinnin yhteydessä.
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160  Järjestelmäkäsikirja  –  Käyttöpäätteet DOP11B

Välilehti [Curves]

Y scale Määritä, onko Y-asteikko tarkoitus piilottaa vai esittää vasemmalla, oikealla 
vai molemmilla puolilla.

Minimum value Määritä Y-akselin pienin mahdollinen arvo. Valittu rekisteri hakee kyseisen 
arvon.

Maximum value Määritä Y-akselin suurin mahdollinen arvo. Valittu ohjainrekisteri lukee 
kyseisen arvon.

Division Määritä, mitä asteikkoväliä Y-akselilla on tarkoitus käyttää.

Ticks Syötä tänne näytettyjen asteikkoviivojen välinen intervalli.

Time scale

Time range Syötä aikaalue, joka kehityssuuntadiagrammissa on tarkoitus näyttää.

Division Määritä, mitä asteikkoväliä X-akselilla on tarkoitus käyttää.

Ticks Syötä tänne näytettyjen asteikkoviivojen välinen intervalli.

Border style Valitse, onko kohde tarkoitus varustaa kehyksellä.

Grid Valitse, onko kohteeseen tarkoitus tulla rasteri.

Scale Määritä kohteen asteikon väri.

Grid Määritä rasteroinnille sopiva väri.

Background Määritä kohteelle taustaväri.

11543AEN

Parametrit Kuvaus

Analog signal Kohteen keräämät analogiset signaalit, joiden arvoja on tarkoitus esittää. Vain 
16-bittisiä lukuja saa käyttää.

Color Valitse kyseessä olevan käyrän väri.
DOP11B-20:lle voidaan valita Dashed tai Continuous.

Offset and gain Käytetään rekisteriarvon skaalaukseen. 
Ks. luku "Yleiset parametrit" sivulla 135.

Parametrit Kuvaus

00

I



7Ohjelmointi
Graafinen esitystapa ja ohjaus

 Järjestelmäkäsikirja  –  Käyttöpäätteet DOP11B 161

Muita välilehtiä
Välilehtien [Appearance], [Font], [Access] ja [Dynamics] toiminnot selitetään luvussa
"Yleisiä parametreja" sivulla 135.

Nopeusmittari Kohde, jolla kuvaruudulle luodaan graafinen nopeusmittari.

HUOM!
Mikäli kopioidaan lohko, jossa on kehityssuuntakohteita, kehityssuuntakohteen nimi on
muutettava. Kahdella kehityssuuntakohteella ei saa olla samaa nimeä.

11544AEN
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Välilehti [General]

Muita välilehtiä
Välilehtien [Appearance], [Font], [Access] ja [Dynamics] toiminnot selitetään luvussa
"Yleisiä parametreja" sivulla 135.

Parametrit Kuvaus

Analog signal Signaaliosoite

Scale division Määritä, mitä asteikkoväliä on tarkoitus käyttää.

Scale ticks Syötä tänne näytettyjen asteikkoviivojen välinen intervalli.

Minimum value Syötä pienin mahdollinen arvo, jonka nopeusmittari voi näyttää.

Maximum value Syötä suurin mahdollinen arvo, jonka nopeusmittari voi näyttää.

Angle Syötä kulma (kohteen työskentelyalue) asteina (10° ... 360°).

Engineering units 
scaling

Näitä kenttiä käytetään rekisteriarvon skaalaamiseen. 
Ks. luku "Yleiset parametrit" sivulla 135.

Border style Valitse, onko nopeusmittari tarkoitus varustaa kehyksellä.

Needle Määritä nopeusmittarin osoittimen väri.

Scale Määritä asteikon väri.

Background Määritä nopeusmittarin taustaväri.

Show bar Aktivoi tämä valintaruutu, mikäli haluat, että nopeusmittarin käyrä on näkyvissä. 
Kun toiminto aktivoidaan, siihen kuuluvat konfigurointimahdollisuudet ovat 
käytettävissä.

Indicator Valitse Needle, Arc tai Both.

Arc settings Määritä alempi ja ylempi arvo sekä värit, jotka on tarkoitus näyttää eri alueilla. 
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Hälytysbanner Kohde, jota käytetään hälytyslistarivin näyttämiseen.

Välilehti [General]

11545AEN

Parametrit Kuvaus

List line number Syötä hälytyslistan rivinumero, jolta tietoja on tarkoitus hakea (1 = ensimmäinen 
rivi, 2 = toinen rivi jne.), kun ilmoitettu hälytysryhmä näytetään hälytyslistalla.

Positions Syötä näytettävien sijaintipaikkojen lukumäärä. Suurin mahdollinen kokonaispi-
tuus (pvm, kellonaika ja hälytysteksti) on 101 merkkiä.

Alarm group Määritä, mikä hälytysryhmä on tarkoitus näyttää. Kohde näytetään sen värisenä 
kuin kyseiselle hälytysryhmälle on määritetty väriksi.

Show day of the week Valitse, onko viikonpäivä tarkoitus näyttää.

Show date Valitse, onko päivämäärä tarkoitus näyttää.

Show time Valitse, onko kellonaika tarkoitus näyttää.

Show symbol Valitse, onko hälytyssymbolit tarkoitus näyttää. 
Ks. luku "Hälytysten hallinta" sivulla 201.

Show active alarms 
only

Valitse, onko hälytysbannerissa tarkoitus näyttää vain aktiiviset hälytykset. Mikäli 
aktiivista hälytystä ei ole laukaistu, hälytysbanneri pysyy tyhjänä. Hälytystä ei 
tarvitse kuitata, vaan sen täytyy vain olla pois päältä, jotta hälytysbanneriin voi 
ilmestyä seuraava hälytys.

Sort descending Aktiivisten hälytysten näyttö laskevassa järjestyksessä, eli viimeinen aktiivinen 
hälytys näytetään. Mahdollista vain, mikäli toiminto Display active alarms only on 
valittu.

Show repeat count Valitse, onko toistolaskuri tarkoitus näyttää. Toistolaskurista käy ilmi, montako 
kertaa hälytys on toistettu. 
Ks. luku "Hälytysten hallinta" sivulla 201.

Border style Valitse, onko hälytysbanneri tarkoitus varustaa kehyksellä.

Background Määritä hälytysbannerille taustaväri.
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Muita välilehtiä
Välilehtien [Appearance], [Font], [Access] ja [Dynamics] toiminnot selitetään luvussa
"Yleisiä parametreja" sivulla 135.
Ks.myös luku "Hälytysten hallinta" sivulla 201.

Analoginen täyte Kohde Analoginen täyte täyttää kehyksen värillä. Väri on rekisteriarvosta riippuvainen
(ks. seuraava taulukko).

Kohteiden sijoittelua koskevia rajoituksia ja lisätietoja on osiossa "Digitaalinen täyte"
sivulla 149.

HUOM!
Hälytys voidaan kuitata hälytysbannerista valitsemalla [Access]-välilehdeltä valinta-
ruutu [Enable acknowledge].
Hälytystekstin etuväri määritetään hälytysryhmien määrityksistä.

11546AEN

Parametrit Kuvaus

Analog signal Tänne syötetään tietorekisteri, jonka arvo ohjaa kohteen väriä. Ks. seuraava 
taulukko.

Rekisterin sisältö Väri Rekisterin sisältö Väri

0 musta 8 harmaa

1 sininen 9 vaaleansininen

2 vihreä 10 vaaleanvihreä

3 syaani 11 vaaleansyaani

4 punainen 12 vaalea punainen

5 magenta 13 vaalea magenta

6 keltainen 14 vaaleankeltainen

7 vaaleanharmaa 15 valkoinen
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Analoginen kello Aikakohde analogisen kellon esittämiseksi.

Välilehti [General]

Muita välilehtiä
Välilehtien [Appearance], [Font] ja [Dynamics] toiminnot selitetään luvussa "Yleisiä
parametreja" sivulla 135.

11547AEN

Parametrit Kuvaus

Border style Määritä, onko kello tarkoitus varustaa kehyksellä.

Show seconds Valitse, onko sekuntiosoitin tarkoitus näyttää.

Background Määritä kellon taustaväri.

Scale Määritä kohteessa olevan asteikon väri.

Hand Määritä kohteessa olevan osoittimen väri.

HUOM!
Kun kello halutaan asettaa käyttötilaan, on määritettävä ohjattava päivämäärä- / aika-
kohde (digitaalinen kello).

HUOM!
Muita säätömahdollisuuksia on kohdassa [Setup] / [Date/time format].
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Digitaalinen kello Aikakohde digitaalisen kellon, viikonpäivän ja päivämäärän esittämiseksi.

Välilehti [General]

11548AEN

Parametrit Kuvaus

Day of the week Valitse, onko viikonpäivä tarkoitus näyttää.

Date Valitse, onko päivämäärä tarkoitus näyttää.

Time Valitse, onko kellonaika tarkoitus näyttää.

Time format Valitse, onko aikanäyttö tarkoitus tehdä 12 vai 24 tunnin tilassa.

Border style Valitse, onko kohde tarkoitus varustaa kehyksellä.

Text Määritä kohteessa olevan tekstin väri.

Background Valitse taustaväri.

HUOM!
Kun kello halutaan asettaa käyttötilaan, on määritettävä ohjattava päivämäärä- / aika-
kohde (digitaalinen kello).
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Muita välilehtiä
Välilehtien [Appearance], [Font], [Access] ja [Dynamics] toiminnot selitetään luvussa
"Yleisiä parametreja" sivulla 135.

Monisymboli Kohde, joka voi esittää yhtä jopa 16 symbolista. Symboli on tietorekisteriarvosta riippu-
vainen.

Välilehti [General]

Välilehti [Dynamics]
Kyseisen välilehden toiminnot selitetään luvussa "Yleisiä parametreja" sivulla 135.

HUOM!
Muita säätömahdollisuuksia on kohdassa [Setup] / [Date/time format].

11549AEN

Parametrit Kuvaus

Analog signal Tietorekisteri, joka ohjaa näytettävää symbolia. Mikäli rekisteri sisältää arvon 1, 
silloin näytetään symboli 1 jne.

Symbols 0 ... 15 Valitse, mikä symboli on tarkoitus näyttää. Mikäli rekisteri sisältää arvon 0, silloin 
näytetään symboli 0 jne.
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Monivalinta Kohde, joka voi olla olemassa useassa tilassa. Se linkitetään tietorekisteriin, jolla voi olla
jopa kahdeksan eri tilaa. Jokaiselle tilalle voidaan laatia jopa 30 merkkiä sisältävä teksti.

Välilehti [General]

Muita välilehtiä
Välilehtien [Appearance], [Font], [Access] ja [Dynamics] toiminnot selitetään luvussa
"Yleisiä parametreja" sivulla 135.

11550AEN

Parametrit Kuvaus

Analog signal Tietorekisteri, joka ohjaa näytettävää tekstiä. Mikäli rekisteri sisältää arvon 1, silloin 
näytetään teksti 1 jne.

Texts 0 ... 7 Syötä tekstit, jotka on tarkoitus näyttää kyseisessä kohteen tilassa.

Operator selectable Kun kyseessä oleva valintaruutu aktivoidaan, kohdetta voidaan ohjata käyttötilassa 
päätteestä käsin kyseiseen tilaan.

Alignment Määritä, onko teksti tarkoitus esittää vasemmanpuoleisena, keskitettynä vai 
oikeanpuoleisena.

Border style Valitse, onko kohde tarkoitus varustaa kehyksellä.

Text Määritä kohteessa olevan tekstin väri.

Background Määritä kohteelle taustaväri.
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Kosketusnäppäin Koskee vain malleja DOP11B-25, -30 ja -50. Ks. luku "Kosketuskuvaruudun käyttämi-
nen" sivulla 177 ja luku "Toimintopainikkeet" sivulla 238.
Kohde muodostaa paineelle herkän pinnan, joka toimii toimintopainikkeena. Sitä voi-
daan käyttää näytön muutosten tekemiseen, muistisolujen ohjaamiseen jne.

Välilehti [General]

11551AEN

Parametrit Kuvaus

I/O Signaalityyppi, johon kohde vaikuttaa. Esimääritettyjen toimintojen kuvaus on luvussa 
"Toimintopainikkeet" sivulla 238.

Event Valitse, kuinka kohteen on tarkoitus vaikuttaa signaaliin. 
Signaali aktivoidaan kohteen laukeamisen yhteydessä toiminnolla Set.

Set Kosketuspainiketta painamalla signaali säädetään tilaan High.

Grouped Kaikki signaalit, jotka kuuluvat kosketusnäppäimeen, jolla on sen 
hetkinen ryhmänumero, palautetaan. 
Ryhmän numero ilmoitetaan kohdassa Group no.
Yhteen ryhmään kuuluu enintään 8 kosketusnäppäintä. 

Decrements 
analog

Toimintonäppäimeen linkitettyä analogista signaalia vähennetään sillä 
arvolla, joka on syötetty kohtaan value. 

Momentary Signaalia aktivoidaan täältä niin kauan kuin kohdetta painetaan. 

Reset Signaali palautetaan täältä, kun kohdetta painetaan. 

Enters analog Toimintonäppäimeen linkitetylle analogiselle signaalille annetaan se arvo, 
joka on syötetty kohtaan value. 

Toggle Signaali joko aktivoidaan tai palautetaan täältä, kun kohdetta painetaan.

Increments 
analog

Toimintonäppäimeen linkitettyä analogista signaalia nostetaan sillä 
arvolla, joka on syötetty kohtaan value.

Sets analog Voidaan käyttää analogiseen kohteeseen vaikuttamiseen. Näkyviin 
ilmestyy kuvaruutunäppäimistö, jonka kautta voidaan syöttää arvo.
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Näkymätöntä paineherkkää aluetta voidaan käyttää lohkonvaihtoalueiden määrittämi-
seen yleiskatsausesitystavassa (esim. koneelle). Yksiyiskohtaiset kuvaukset on linki-
tetty näkymättömiin alueisiin, jotka on sijoitettu tiettyjen koneen osien kohdalle. Kun
käyttäjä painaa yhtä kyseisistä alueista, sitä vastaava yksityiskohtainen kuvaus ilmestyy
näkyviin.

Muita välilehtiä
Välilehtien [Appearance], [Font], [Access] ja [Dynamics] toiminnot selitetään luvussa
"Yleisiä parametreja" sivulla 135.

Jump to 
block

Suorittaa hypyn toiseen lohkoon, kun kohteeseen vaikutetaan. Syötä sen lohkon, johon on 
tarkoitus hypätä, numero tai nimi.

Other 
function

Toiminnon kuvaus on luvussa "Toimintopainikkeet" sivulla 238.

Macro Toiminnon kuvaus on luvussa "Makrot" sivulla 246.

Button style Valittu haluttu painikekenttätyyppi: Pyöreä, suorakulmainen tai näkymätön.

Background Määritä kohteelle taustaväri.

Text Voit syöttää enintään 5 riviä tekstiä. Tekstin sijoittelua voidaan säätää. Kirjasinkoko säilyy 
ennallaan, myös silloin kun kosketusnäppäimen kokoa muutetaan.

Symbol Voit merkitä kosketusnäppäimen symbolilla. Symbolin sijoittelua voidaan säätää. Kun akti-
voit välilehdeltä [Symbol] toiminnon Stretch, symbolia venytetään koko kosketusnäppäimen 
kokoiseksi.

Parametrit Kuvaus
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Viesti Kohde, joka näyttää viestikirjaston tekstejä.

Välilehti [General]

11552AEN

Parametrit Kuvaus

Analog signal Analoginen signaali, joka ohjaa sitä, mikä teksti näytetään valitusta viestikirjastosta.

Library Valitse halutun viestikirjaston numero. Se määritetään kohdassa [Functions] / 
[Message library].

Positions Määritä tekstin esityksen sijaintipaikkojen lukumäärä; 0 = automaattinen pituuden 
sovittaminen.

Alignment Määritä, onko teksti tarkoitus esittää vasemmanpuoleisena, keskitettynä vai 
oikeanpuoleisena.

Border style Määritä, onko teksti tarkoitus varustaa kehyksellä.

Text Määritä tekstin väri.

Background Määritä kohteelle taustaväri.

HUOM!
Mikäli toimintoa käytetään indeksoidulle viestikirjastolle, sijaintipaikkojen lukumääränä
ei saa olla 0, koska automaattinen pituuden sovittaminen ei muuten toimi. 
Lisätietoja on luvussa "Viestikirjasto" sivulla 199.
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Välilehti [Access]
Haluttu ohjausalue säädetään välilehdeltä [Access]. Käyttötilassa voidaan ohjata enin-
tään 64 tekstiä sisältävää aluetta. Syötä alueen ensimmmäisen ja viimeisen tekstin
numero.

Muita välilehtiä
Välilehtien [Appearance], [Font], [Access] ja [Dynamics] toiminnot selitetään luvussa
"Yleisiä parametreja" sivulla 135.

Analogiset 
numeeriset 
taulukot

Kohde, jonka avulla luodaan analogisia numeerisia kohteita sisältävä taulukko.

Välilehti [General]

11553AEN

Parametrit Kuvaus

Analog signal Ensimmäinen taulukkoon ilmestyvä signaali. Vain 16-bittisiä rekistereitä tuetaan.

Columns Määritä taulukkosarakkeiden lukumäärä.

Zero fill Määritä, onko tyhjissä kohdissa tarkoitus näkyä nolla.

Rows Määritä taulukkosarakkeiden lukumäärä.

Positions Määritä syötetyn arvon esityksen sijaintipaikkojen lukumäärä.

Decimals Määritä syötetyn arvon esityksen desimaalipaikkojen lukumäärä.
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Välilehti [Access]
Syötä taulukon suunta välilehdelle [Access]. Taulukon signaalit lasketaan ilmoitetun
suunnan mukaisesti.
Muita välilehtiä
Välilehtien [Appearance], [Font] ja [Dynamics] toiminnot selitetään luvussa "Yleisiä
parametreja" sivulla 135.

Alignment Määritä, onko syöttökenttä tarkoitus formatoida oikeanpuoleiseksi vai keskitetyksi.

Table border style Valitse, onko taulukko tarkoitus varustaa kehyksellä.

Item border style Valitse, onko jokainen taulukkosolu tarkoitus varustaa kehyksellä.

Text Määritä kohteessa olevan tekstin väri. 

Background Määritä taulukon taustaväri.

Inner Määritä taulukon sisustan väri.

Engineering units 
scaling

Näitä kenttiä käytetään rekisteriarvon skaalaamiseen. 
Ks. luku "Yleiset parametrit" sivulla 135.

Parametrit Kuvaus

HUOM!
Pienimpiä ja suurimpia mahdollisia arvoja käytetään vain, mikäli on kyse ohjattavasta
kohteesta.
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7.5.3 Graafisten lohkojen käyttäminen

Ei koske malleja DOP11B-25, -30 ja -50.
Paina nuolinäppäimiä siirtyäksesi ohjattavasta kohteesta toiseen. Merkityn kohteen
tunnistaa vilkkuvasta kehyksestä.

Ohjattavien 
kohteiden 
valitseminen

Paina nuolinäppäimiä siirtyäksesi ohjattavasta kohteesta toiseen. Kohde valitaan
seuraavan periaatteen mukaisesti: 
Kursori sijaitsee keskellä ristiä. Kun painat oikeanpuoleista nuolinäppäintä, ensimmäi-
nen alueella "A" sijaitseva kohde valitaan (ks. kuva). Mikäli järjestelmä ei löydä oikeassa
reunassa olevasta kapeasta liuskasta kohdetta, se etsii alueelta "a". Mikäli painetaan
alaspäin osoittavaa nuolinäppäintä, järjestelmä etsii alueilta "B" ja "b". Kun painetaan
vasemmanpuoleista nuolinäppäintä, järjestelmä etsii alueilta "C" ja "c". Mikäli painetaan
ylöspäin osoittavaa nuolinäppäintä, järjestelmä etsii kohteita alueilta "D" ja "d".

Digitaaliset 
kohteet

Digitaaliset kohteet, tekstikohteet, symbolikohteet ja täytetyt kohteet muuttavat tilaansa,
kun enter-painiketta painetaan. Mikäli korottamis- ja laskemistoiminnot on linkitetty
toimintopainikkeisiin, kohteeseen kyseisten painikkeiden välityksellä kytketty signaali
aktivoidaan tai palautetaan.

Analogiset 
kohteet

ASCII-kohteet
Siirrä kursori kohteen päälle ja paina enter-painiketta. Syötä haluttu teksti, ja lopeta
syöttö painamalla enter-painiketta.

Viestikohteet
Siirrä kursori kohteen päälle ja paina enter-painiketta. Näyttöön ilmestyy valintalista,
jossa on kaikki mahdolliset tilat. Valitse haluttu tila, ja paina enter-painiketta, niin koh-
teeseen linkitetty analoginen signaali määritetään.

53964AXX

x = kursorin sijainti

c d

A

b a

C

B

D

x
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Monivalintakohteet
Siirrä kursori kohteen päälle ja paina enter-painiketta. Näyttöön ilmestyy valintalista,
jossa on kaikki mahdolliset tilat. Valitse haluttu tila, ja paina enter-painiketta, niin koh-
teeseen linkitetty analoginen signaali määritetään.

Numeeriset kohteet
Syötä arvo ja paina enter-painiketta numeerisen kohteen ohjaamiseksi. Mikäli syötetty
arvo on liian korkea tai matala, näyttöön ilmestyy kohteen pienin tai suurin mahdollinen
arvo. Kyseiset tiedot ilmoitetaan myös, mikäli enter-painiketta painetaan kohteen
ollessa ohjattavassa tilassa.

Numeeriset taulukkokohteet
Kun taulukon kohde on merkitty, paina enter-painiketta ensimmäisen taulukkosolun
valitsemiseksi. Nyt voi liikuttaa kursoria nuolinäppäinten avulla solujen läpi. Muuta mer-
kityn solun arvo, ja paina enter-painiketta.

Liukusäädinkohteet
Kohdetta ohjataan nuolinäppäimillä siirtämällä kursori kohteen päälle ja painamalla
enter-painiketta. Arvoa voidaan nyt korottaa tai laskea nuolinäppäinten avulla. Lopeta
toimenpide enter-painiketta painamalla. Arvo nousee tai laskee sen luvun verran, joka
vastaa kohteen asteikkoviivojen mukaisia säätöjä. Lopeta toimenpide enter-painiketta
painamalla.
Kohdetta voidaan myös ohjata korottamis- ja laskemistoimintojen kautta. Silloin toimin-
topainikkeiden on oltava linkitettynä toisiinsa. Ks. luku "Toimintopainikkeet" sivulla 238.

Palkkikohteet
Palkkikohteissa kyseessä olevan arvon minimaali- ja maksimaali-indikaattoreita voi-
daan muuttaa enter-painiketta painamalla (palauttaa ne), mikäli kursori sijaitsee koh-
teen päällä.
Päätteissä, joissa on kosketuskuvaruutu, minimaali- ja maksimaali-indikaattorit palaute-
taan, kun palkkeja osoitetaan.
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Kehityssuuntakohteet
Kehityssuuntakäyrät voivat näyttää käyttötilassa kehittymistietoja. Valitse haluttu kehi-
tyssuuntakohde, ja paina enter-painiketta. Näkyviin ilmestyy dialogikenttä. Valitse näy-
tettävien tietojen aika-alue ja päivämäärä. Dialogikentän alareunassa lukee "History".
Mikäli haluat palata reaaliaikaiseen näyttöön, paina enter-painiketta uudelleen. Kehitys-
suuntatiedot tallennetaan tiedostoihin. Nimi syötetään kehityssuuntakohteiden määri-
tyksen yhteydessä.

Muita kohteita Digitaalinen kello
Digitaalista kelloa (reaaliaikainen kello) säädetään valitsemalla kohde ja syöttämällä
haluttu kellonaika. Jos haluat lopettaa toimenpiteen, paina enter-painiketta.

Hyppykohteet
Valitse haluttu kohde, ja paina enter-painiketta.

10657AXX

HUOM!
Mikäli käytät ohjaimen kelloa ja haluat säätää sen, toimenpide on suoritettava käyttöti-
lassa.
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7.5.4 Kosketusnäyton käyttäminen

Tämä osio koskee vain malleja DOP11B-25, -30 ja -50.
Kosketuskuvaruudulla varustetuissa päätteissä ei ole sisäänrakennettua näppäimistöä.
Koko ohjaus tapahtuu kosketuskuvaruudun avulla. Sen herkkyydestä johtuen kosketa
aina vain yhtä kuvaruudun kohtaa. Mikäli kosketetaan samanaikaisesti kahta kohtaa,
kyseisten kohtien keskellä oleva kohta valitaan.

Digitaaliset 
kohteet

Digitaaliset kohteet, tekstikohteet, symbolikohteet ja täytetyt kohteet muuttavat tilaansa,
kun niihin kosketaan sormella.

Analogiset 
kohteet

ASCII-kohteet
Paina kohdetta. Sen jälkeen näyttöön ilmestyy alfanumeerinen näppäimistö. Syötä
haluttu teksti näppäimistöä koskettamalla. Lopeta syöttäminen enter-painiketta paina-
malla.

Monivalintakohteet
Paina kohdetta. Näkyviin ilmestyy valintalista. Valitse haluttu kohde koskettamalla
kyseistä kohtaa.

Numeeriset kohteet
Paina kohdetta. Näkyviin ilmestyy näppäimistö. Syötä haluttu arvo näppäimistöä kosket-
tamalla. Lopeta syöttäminen enter-painiketta painamalla.

Numeeriset taulukkokohteet
Paina taulukkokohteessa olevaa solua. Näkyviin ilmestyy näppäimistö. Syötä haluttu
arvo näppäimistöä koskettamalla. Lopeta syöttäminen enter-painiketta painamalla.

Liukusäädinkohteet
Kohdetta ohjataan painikkeita painamalla ja vetämällä.

HUOM!
Mikäli päätteessä on kosketuskuvaruutu, kohteita EI voi ohjata tekstilohkossa.
Mikäli kosket kohteeseen, jota ei voi ohjata, näyttöön ilmestyy ilmoitus "Not maneuv-
rable". Mikäli kosket salasanalla suojattuun kohteeseen, näyttöön ilmestyy ilmoitus
"Access denied". 
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Palkkidiagrammikohteet
Paina palkkeja minimaali-/maksimaali-indikaattoreiden palauttamiseksi.

Kehityssuuntakohteet
Kehityssuuntakäyrät voivat näyttää käyttötilassa kehittymistietoja. Paina kohdetta.
Näyttöön ilmestyy kehityssuunnan alle painikelista.

Klikkaa kohdetta uudelleen palataksesi reaaliaikaiseen esitystapaan.

Muita kohteita Digitaalinen kello
Paina kohdetta. Näkyviin ilmestyy näppäimistö. Syötä haluttu aika näppäimistöä kosket-
tamalla. Lopeta syöttäminen enter-painiketta painamalla.

Hyppykohteet
Kosketa kohdetta sormella hypyn suorittamiseksi.

Kaksoisnuoli Liikuttaa kehityssuuntaa vaakasuunnassa yhden näytön verran.

Yksittäinen nuoli Liikuttaa kehityssuuntaa vaakasuunnassa puolikkaan näytön 
verran.

– Suurentaa kehitysuuntanäyttöä

+ Pienentää kehityssuuntanäyttöä

^ Palaa takaisin perusasentoon

10658AXX
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Alfanumeerinen 
näppäimistö

Alfanumeerinen näppäimistö ilmestyy näkyviin, kun esim. ASCII-kohdetta ohjataan.

10659AXX

Näppäin Kuvaus

A-Z Näitä painikkeita käytetään halutun tekstin syöttämiseksi.

ESC Piilottaa näppäimistön ja palaa takaisin edelliseen valikkoon.

Ä Poistaa sen hetkisen sijaintikohdan vasemmalla puolella sijaitsevan merkin.

CLR Poistaa kaikki syötetyt merkit.

DEL Poistaa kursorin alla olevan merkin.

Vahvistaa tehdyt asetukset ja piilottaa näppäimistön.

@ Käytetään @-merkin syöttämiseen.

>> Liikuttaa kursoria oikealle.

<< Liikuttaa kursoria vasemmalle.

a-z Vaihtaa pienistä kirjaimista isoihin kirjaimiin ja takaisin.

0-9 Vaihtaa kirjaimista lukuihin ja erikoismerkkeihin ja takaisin.

SPC Avaa erikoismerkkejä sisältävän valintalistan.

MAIL Avaa sähköpostiosoitteita sisältävän listan.
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Valintalistat Alfanumeerisen näppäimistön ja merkkinäppäimistön lisäksi näytössä näkyy myös
valintalistoja. 
Valintalistassa käytetään nuolia listan ylimmän tai alimman merkinnän näyttämiseksi.
Paina painiketta [CANCEL], mikäli haluat piilottaa listan ilman valintaa.

7.6 Tekstipohjainen esitystapa ja ohjaus
Tekstilohkoja käytetään vain tulostamiseen ja raportteja varten. Niitä ei voi näyttää
DOP11B-20:n (joka voi näyttää tekstilohkoja) lisäksi sarjan DOP11B-käyttöpäätteissä.
Tekstinäyttöä käytetään erilaisten tulostettavien raporttien ja sähköpostien laatimiseen.
Ne voivat olla päiväraportteja, tilaraportteja tms.
Raportit koostuvat tekstilohkoista, jotka voivat sisältää sekä staattista että dynaamista
tekstiä. Raportin rakenne on kuvattu luvussa "Raporttien tulostaminen" (sivu 225).
Tässä luvussa kerrotaan tekstikohteista. 

10660AXX

HUOM!
Unicode-tekstitiedostoja käytettäessä ei tueta tekstipohjaisia tulosteita.
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7.6.1 Yleiset parametrit
Teknisten yksiköiden skaalaaminen

Parametrejä offset ja scaling käytetään rekisterin arvon näyttöarvoon skaalaamiseksi
seuraavan kaavan mukaisesti.
Näyttöarvo = offset + gain × rekisteriarvo

Mikäli kohteen arvoa muutetaan käyttötilassa päätteen kautta, näyttöarvo skaalataan
seuraavan kaavan mukaisesti.
Rekisteriarvo = (näyttöarvo – offset) / gain

Skaalaus ei vaikuta määritettyihin maksimaalisiin ja minimiarvoihin eikä desimaalipaik-
kojen lukumäärään.

Teknisten yksiköiden laskeminen

Toimintoa [Offset Gain Calculation] käytetään apuvälineenä parametrien offset ja gain
laskennassa. Syötä arvot offset ja gain välilehdelle [General] ja klikkaa [Calculation].
Sen jälkeen näyttöön ilmestyy seuraava dialogikenttä.

Syötä tänne ohjaimen ja päätteen arvon intervalli. Toiminto laskee oikeat arvot paramet-
reille offset ja gain. 

HUOM!
Korottamis- tai vähentämistoiminnot vaikuttavan ohjattavan kohteen rekisteriarvoon,
mutta eivät kuitenkaan näyttöarvoon.

10591AEN
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Pääsy

Välilehdeltä [Access] määritetään, onko kohteen tarkoitus olla ohjattava. Lisäksi välileh-
delle syötetään minimaalinen ja maksimaalinen arvo. Lisäksi voidaan valita kohteen
turvallisuustaso. Turvallisuustasot määritetään kohdasta [Functions] / [Passwords].
Ks. luku "Salasanat" (sivu 222).

Viesti Dialogikenttä [Message] sisältää seuraavat toiminnot.

Syötä alueen ensimmmäisen ja viimeisen tekstin ohjausalue [Input range]. Käyttötilassa
voidaan ohjata aluetta, jossa on enintään 64 tekstiä.

11526AEN

11555AEN
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7.6.2 Tekstikohteet
Dynaamiset tekstikohteet

Symboli Kohde Kuvaus

Analoginen 
numeerinen Esittää arvon lukumuodossa.

Digitaalinen kello Päivämäärän ja kellonajan asetusten teko.

Digitaalinen teksti Vaihtelee digitaalisen signaalin tilasta riippuen kahden tekstin välillä.

Monivalinta Linkitetään tietorekisteriin, jolla voi olla kahdeksan eri tilaa. Jokaiselle 
tilalle voidaan laatia jopa 30 merkkiä sisältävä teksti.

Hyppy Hyppy toiseen lohkoon.

Palkkidiagrammi Esittää arvot palkkidiagrammin muodossa.

ASCII Ohjaa ASCII-merkkijonoja.

Viesti Kohde, joka näyttää viestikirjaston tekstin.
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7.6.3 Tekstilohkojen käyttäminen

Tekstilohko koostuu tekstiriveistä, joissa on staattisia ja dynaamisia kohteita. Dynaa-
miset kohteet osoittavat kohteisiin linkitettyjen signaalien sen hetkisen tilan. Tiettyjä
dynaamisia kohteita ei voi ohjata. Niiden tilaa voidaan muuttaa käyttötilassa.
Käytä nuolinäppäimiä ja siirrä kursori halutun kohteen päälle ohjattavan kohteen muut-
tamiseksi. Tekstilohkoja voidaan scrollata vertikaalisessa mutta ei kuitenkaan horison-
taalisessa suunnassa.

Digitaaliset 
kohteet

Digitaalisia kohteita käytetään valitsemalla haluttu kohde, Paina lopuksi enter-painiketta
kohteen tilan muuttamiseksi.

Analogiset 
kohteet

Analogiset kohteet ja päivämäärä-/aikakohteet
Näitä kohteita käytetään siirtämällä kursori halutun kohteen päälle. Syötä sen jälkeen
uusi arvo. Lopeta toimenpide enter-painiketta painamalla. Voit tyhjentää muutokset
ennen kuin painat enter-painiketta. Poistu kentästä siinä tapauksessa [Å]- tai [Ç]-näppäi-
mellä. Näin alkuperäinen arvo jää voimaan.

Tekstikohteet
Tekstikohdetta käytetään valitsemalla haluttu kohde ja painamalla enter-painiketta.
Näkyviin ilmestyy syöttökenttä. Kohteen kuvaruudussa sijainnista riippuen syöttökenttä
ilmestyy näkyviin joko ensimmäiselle tai viimeiselle riville. Mikäli teksti ylittää kuva-
ruudun leveyden, syöttökenttää scrollataan. Paina enter-painiketta syöttämisen lopetta-
miseksi.

Viestikohteet
Viestikohdetta käytetään siirtämällä kursori nuolinäppäinten avulla halutun kohteen koh-
dalle ja painamalla enter-painiketta. Sen jälkeen kuvaruudulle ilmestyy valintalista, jossa
on kaikki mahdolliset tilat. Valitse haluttu tila, ja paina enter-painiketta. Sen jälkeen vaih-
detaan kohteeseen linkitetty analoginen signaali.

HUOM!
Tekstilohkoissa olevia kohteita ei voi ohjata kosketuskuvaruudulla varustetuissa päät-
teissä.
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Monivalintakohteet
Monivalintakohdetta käytetään siirtämällä kursori nuolinäppäinten avulla halutun koh-
teen kohdalle ja painamalla enter-painiketta. Sen jälkeen kuvaruudulle ilmestyy valinta-
lista, jossa on kaikki mahdolliset tilat. Valitse haluttu tila, ja paina enter-painiketta.
Sen jälkeen vaihdetaan kohteeseen linkitetty analoginen signaali.

Hyppykohteet
Valitse haluttu kohde, ja paina enter-painiketta.

Palkkikohteet
Minimaalisen ja maksimaalisen arvot indikaattorit voidaan asettaa vastaamaan palkki-
kohteen sen hetkistä arvoa. Valitse kohde, ja paina enter-painiketta.

7.7 Projektien siirtäminen
Ennen kuin projektia voidaan käyttää käyttöpäätteessä, se on siirrettävä tietokoneelta
päätteeseen. 
Kytke tietokone ja konfigurointiohjelmisto käyttöpäätteeseen kaapelia PCS11B käyttä-
mällä (ks. sivu 32) tai ETHERNETin avulla (ks. sivu 37).

7.7.1 Päätteen asetusten teko

Päätteeseen ei tavallisesti tarvitse tehdä asetuksia. Projektin siirtoa ohjataan HMI-
Builder-ohjelmasta. Siirtoparametrit tehdään tarvittaessa päätteessä konfigurointitilassa
kohdasta [Setup] / [Port parameters] / [HMI-Builder].

HUOM!
HMI-Builder-ohjemointiohjelman ja päätteen tiedonsiirtoasetusten on vastattava
toisiaan.
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7.7.2 Siirto-ominaisuudet

Siirtoa ohjataan HMI-Builder-ohjelmasta. Voit tehdä siirtoasetuksia HMI-Builder-
ohjelman kohdasta [Transfer] / [Project].

11247AEN

Parametrit Kuvaus

Percent complete Osoittaa siirron aikana, kuinka monta prosenttia projektista on jo siirretty.

Byte count (kB) Osoittaa siirron aikana, kuinka monta kB:tä projektista on jo siirretty.

Time elapsed Osoittaa, paljonko aikaa on kulunut siitä kun toiminnot lähettäminen, vastaanottaminen ja 
tarkistaminen on suoritettu.

Status Osoittaa siirtotilan ja projektin sen osan, jota parhaillaan siirretään, esim. ominaisuudet, yksittäiset 
lohkot, hälytysryhmät, yksittäiset symbolit ja toimintopainikkeet.

Info Osoittaa määritetyn ajurin, joka on tarkoitus siirtää päätteeseen.

Retries HMI-Builder tekee siirtovaikeuksien ilmetessä useita yrityksiä, ennen kuin toiminto keskeytetään.

Terminal version Sen jälkeen kun päätteen kanssa on luotu tiedonsiirtoyhteys, tänne ilmestyy sen hetkisen päätteen 
tyyppi ja järjestelmäohjelman versionumero.

Test project on send Tällä toiminnolla projekti testataan automaattisesti ennen lähetystä.

Automatic terminal 
RUN/TRANSFER switching

Kun tämä valikkoruutu on aktivoitu, pääte siirtyy automaattisesti siirtotilaan. Siirron jälkeen pääte palaa 
takaisin alkuperäiseen tilaan.

Check terminal version Tämän toiminnon avulla päätteen järjestelmäohjelmaversiota verrataan HMI-Builder-ohjelmaan 
tehtyjen asetuksen mukaiseen projektiversioon.

Send complete project Määritä, onko koko projekti tarkoitus lähettää.
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Partial send options Block

None Päätteeseen ei siirretä yhtään lohkoa.

All Päätteeseen siirretään kaikki lohkot.

From To Määritä lohkojärjestys, joka on tarkoitus siirtää päätteeseen.

Alarms Määritä, onko hälytykset tarkoitus siirtää päätteeseen.

Data logger Määritä, onko tietoprotokollat tarkoitus siirtää päätteeseen.

Symbols Määritä, onko symbolit tarkoitus siirtää päätteeseen.

Time channels Määritä, onko aikakanavat tarkoitus siirtää päätteeseen.

LEDs Määritä, onko LED:it tarkoitus siirtää päätteeseen.

Macros Määritä, onko makrot tarkoitus siirtää päätteeseen.

Fonts Määritä, onko kirjasintyypit tarkoitus siirtää päätteeseen.

Message library Määritä, onko viestikirjasto tarkoitus siirtää päätteeseen.

Setup Määritä, onko konfiguroinnit (kohdassa Properties) tarkoitus siirtää 
päätteeseen.

Function keys Määritä, onko toimintopainikkeet tarkoitus siirtää päätteeseen.

Passwords Määritä, onko salasanat tarkoitus siirtää päätteeseen.

Data exchange Määritä, onko tiedonsiirto tarkoitus siirtää päätteeseen.

Delete Trend data Valitse tämä toiminto, mikäli kaikki päätteeseen tallennetut kehityssuunta-
tiedot on tarkoitus tyhjentää.

Recipe data Valitse tämä toiminto, mikäli kaikki päätteeseen tallennetut reseptitiedot on 
tarkoitus tyhjentää.

Download driver Neuer Valitse tämä toiminto, mikäli ajureita ei ole tarkoitus koskaan ladata.

Always Valitse tämä toiminto, mikäli ajurit on aina tarkoitus ladata.

Automatic Valitse tämä toiminto, mikäli ajuri on tarkoitus siirtää automaattisesti päättee-
seen, mikäli päätteen ajuri ja sen hetkisen projektin ajuri eivät vastaa toisiaan 
tai niillä on sama versio.

Set terminal clock Valitse tämä toiminto, mikäli tietokoneen aika-asetukset on tarkoitus siirtää päätteeseen.

Force file delete in terminal Valitse tämä toiminto, mikäli käyttöpäätteen kaikki tiedostot on tarkoitus tyhjentää ja niiden päälle on 
tarkoitus kirjoittaa uudet tiedostot (esim. täysin uusi tiedostorakenne).

Send Klikkaa tätä painiketta projektin lähettämiseksi päätteeseen määritetyillä asetuksilla.

Receive Klikkaa tätä painiketta päätteessä olevan projektin lataamiseksi.
Silloin HMI-Builderissa aktiivisena olevan projektin päälle kirjoitetaan uusi.
HMI-Builderissa on oltava aktiivinen projekti, jotta päätteestä voidaan ladata projekti.

Stop Klikkaa tätä painiketta parhaillaan suoritettavan siirtämisen keskeyttämiseksi.

Settings Konfiguroi siirtoparametrit täältä. Niiden on vastattava päätteen tietoja. 

Parametrit Kuvaus
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Tiedonsiirtoparametrit avataan kohdasta [Transfer] / [Communication properties] tai
klikkaamalla dialogikentän [Project transfer] painiketta [Settings].

Tiedonsiirtoparametrien dialogikentän asetukset

11490AEN

Parametrit Kuvaus

Use TCP/IP transfer Määritä, onko projekti tarkoitus siirtää TCP:n/IP:n välityksellä.
Ks. luku "TCP/IP-siirto" sivulla 189.

Use serial transfer Määritä, onko projekti tarkoitus lähettää sarjamuotoisena.
Ks. luku "Sarjamuotoinen siirto" sivulla 190.

Use modem transfer Määritä, onko projekti tarkoitus lähettää modeemin välityksellä
Ks. luku "Siirto modeemin välityksellä" sivulla 192.

Port Valitse tietokoneelle tiedonsiirtoportti.

Baud rate Määritä tiedonsiirtonopeus (bps).

Timeout (ms) Määritä millisekuntien lukumäärä kahden siirtoyrityksen välillä.

Retries Määritä siirtoyritysten lukumäärä ennen toiminnon keskeyttämistä.

Speed set manually Käytetään vain vanhemmissa pääterversioissa modeemin välityksellä 
tapahtuvassa tiedonsiirrossa.
Siirtonopeus on asetettava päätteessä ja HMI-Builderissa manuaalisesti 
samaksi.
Pääte on asetettava manuaalisesti siirtotilaan.

Parity Valitse pariteetin tarkistuksen tyyppi.

Data bits Tietobittien lukumäärä tiedonsiirrossa. Arvon on oltava 8.

Stop bits Valitse stopbittien lukumäärä tiedonsiirrossa.
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7.7.3 TCP/IP-tiedonsiirto

Mikäli tiedonsiirto tapahtuu TCP/IP:n välityksellä, valitse kohdasta [Transfer] / [Commu-
nication properties] vaihtoehto [Use TCP/IP transfer]. Kun klikkaat dialogikentän [Project
transfer] painiketta [Send], näkyviin ilmestyy seuraava ikkuna:

HUOM!
Mikäli projektin siirron aikana käytetään muita Windows-sovelluksia, se voi aiheuttaa
tiedonsiirtovirheitä. Sulje kaikki muut ohjelmat em. kaltaisten virheiden välttämiseksi.
Kun siirretään lohkoja, myös olemassa olevat linkit ja symbolit otetaan huomioon.

11566AEN

Parametrit Kuvaus

Host address Anna kohdepäätteen IP-osoite.

Terminal control port Sisältää TCP/P-porttinumeron RUN-tilasta Transfer-tilaan siirtymistä varten. 
Kyseistä arvoa ei yleensä tarvitse muuttaa. Esiasetus on 6001.

Transfer port Sisältää TCP/P-porttinumeron tiedonsiirtoa varten (Projektinsiirtopalvelin). 
Kyseistä arvoa ei yleensä tarvitse muuttaa. Esiasetus on 6000.

User ID Syötä käyttäjänimi, jota käytetään tarkistuksessa, kun siirrytään RUN-tilasta 
Transfer-tilaan. Sitä ei käytetä, mikäli pääte on jo tiedonsiirtotilassa.

Password Syötä salasana, jota käytetään tarkistuksessa, kun siirrytään RUN-tilasta 
Transfer-tilaan. Sitä ei käytetä, mikäli pääte on jo tiedonsiirtotilassa. Sillä 
on merkitystä vain, mikäli pääsyoikeuksien tarkistus on aktivoitu kohdasta 
[Setup] / [Network] / [Services] / [Terminal controller] ja käyttäjä on määritetty 
kohdasta [Setup] / [Network] / [Nodes].

Save password in project Aktivoi kyseinen valintaruutu salasanan ja käyttäjänimen tallentamiseksi. 
Näin kumpaakaan niistä ei enää tarvitse syöttää.
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7.7.4 Sarjamuotoinen tiedonsiirto

Mikäli tiedonsiirto halutaan tehdä sarjamuotoisena, valitse kohdasta [Transfer] / [Com-
munication properties] vaihtoehto [Use serial transfer]. Projekti siirretään päätteeseen,
kun klikkaat dialogikentän [Project transfer] painiketta [Send].

7.7.5 Projektien päivittäminen ulkopuolisen muistikortin avulla

Mikäli haluat kopioida projektin Compact Flash -muistikortille tai USB-asemaan, valitse
HMI-Builder-ohjelmasta [Transfer] / [Export project transfer file].

Suositeltu 
DOP11B:n 
USB-muisti

SEW EURODRIVEn teknikot ovat tarkastaneet erilaisia USB-tallennusvälineitä. Alla
mainittuja tallennusvälineitä suositellaan käytettäväksi yhdessä käyttöpäätteiden
DOP11B kanssa:

Suositukset koskevat ainoastaan mainittuja tyyppejä ja kokoja.

Projektin 
lataaminen 
muistikortilta

Tallenna projekti ulkopuoliselle muistikortille kirjastoon "BACKUP/PROJECTS". Tiedos-
torakenne luodaan automaattisesti, kun kortti formatoidaan käyttöpäätteessä. Mikäli
käyttöpäätettä ei ole käytettävissä, kirjastorakenne on luotava manuaalisesti.

HUOM!
• USB-aseman on tuettava USB Storage Class driver -standardia. Mikäli tarvitaan

valmistajan oma USB-ajuri, laitetta ei voi käyttää yhdessä DOP11B-mallin kanssa.
• USB-muistin on oltava FAT- tai FAT 32 -formatoitu.
• Vain DOP11B-50 tukee Compact Flash -muistikortteja.

USB-muistin merkki ja tyyppi Koko

Scandisk Cruzer Micro USB 2.0 1 GB:n Flash-muisti

Corsair Flash Readout USB 2.0 1 GB

Kingston Datatraveler II, Pocket Memory, USB 2.0 1 GB

Pendrive, USB 2.0 256 MB

Verbatim Store-N-Go, Hi-speed, USB 1 GB

Scandisk Cruzer Mini, USB 2.0 1 GB:n Flash-muisti

Beijer Electronics, USB 256 MB

11608AXX
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Projektin 
automaattinen 
lataaminen 
tunnistuksen 
yhteydessä

Tallenna projektitiedosto ulkopuolisen muistikortin kantahakemistoon. Kantahakemis-
tossa saa olla vain yksi projekti, koska projektin automaattinen tunnistus ja projektin
automaattinen lataaminen eivät muuten toimi. Projektin käyttöpäätteeseen siirtämisen
asetukset tehdään kohdasta [Setup] / [Terminal options].

Muistikortin 
asetukset

11604AEN

Asetus Kuvaus

Ask confirm question before load Täältä määritetään, onko käyttöpäätteeseen tarkoitus ilmestyä 
vahvistuspyyntö projektin lataamisen yhteydessä ja milloin sen 
on tarkoitus ilmestyä.

If project on memory card is older Vahvistuspyyntö ilmestyy, mikäli projekti on vanhempi kuin 
käyttöpäätteessä jo oleva projekti.

Always Vahvistuspyyntö ilmestyy aina heti kun ulkopuoliselta muistikor-
tilta löytyy projekti.

Never Ulkopuolisella muistikortilla oleva projekti siirretään käyttöpäät-
teeseen automaattisesti ja ilman vahvistuspyyntöä.
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7.7.6 Siirto modeemin välityksellä

Mikäli tiedonsiirto halutaan tehdä modeemin välityksellä, valitse kohdasta [Transfer] /
[Communication properties] vaihtoehto [Use modem transfer]. Projekti siirretään päät-
teeseen, kun klikkaat dialogikentän [Project transfer] painiketta [Send].

Modeemin 
asetukset

Käyttöpäätteeseen liitettyyn modeemiin on tehtävä seuraavat asetukset:
AT &F &D0 &K0 &C1 E0 Q0 V1 S0=1 &W

Tietokoneeseen liitettyyn modeemiin on tehtävä seuraavat asetukset:
AT &F &D0 &K0 &C1 E0 Q0 V1 S0=1 &W

Modeemin komennot selitetään seuraavassa taulukossa.

Komento Kuvaus

AT Ilmoittaa modeemille signaalin tulosta.
AT ilmestyy ennen jokaista komentoa.

&F Palauttaa modeemiin tehdasasetukset.

&E0 Deaktivoi kaiun.

Q1 Piilottaa paluuilmoitukset.

&D0 Modeemi ei ota DTR-signaalia huomioon.

&K0 Ei vuonvalvontaa.

&W Tallentaa asetukset.

HUOM!
Modeemin on oltava "Autoanswer"-tilassa, jotta tiedonsiirto voidaan suorittaa.
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Tiedonsiirtoase-
tukset

1. Konfiguroi modeemi.
2. Tee tiedonsiirtoasetukset HMI-Builder-ohjelman kohdasta [Transfer] / [Communica-

tion properties]. Valitse [Use modem transfer].

3. Valitse portti ja tee asetukset [Baud rate], [Parity] ja [Stop bits].
4. Käytä ohjelmaa [DOP Tools] / [DOP Modem Connect] yhteyden luomiseksi.
5. Valitse lopuksi HMI-Builder-ohjelmasta valikon kohta [Transfer].

6. Valitse [Automatic terminal RUN/TRANSFER switching] ja klikkaa painiketta [Send].

11567AEN

11247AEN
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7.7.7 Tiedonsiirto GSM-modeemin kautta

Kun tiedonsiirto tapahtuu GSM-modeemin kautta, on meneteltävä erityisten ohjeiden
mukaisesti. Käyttöpääte on asetettava manuaalisesti siirto- ja käyttötilaan.
Valitse tietosuunnittelukohdasta (Information Designer) modeemin kautta tapahtuvan
tiedonsiirron ominaisuudet (ks. edellisen osion kuvaus).
Avaa käyttöpäätteestä huoltovalikko asettamalla käyttöpäätteen takana oleva tilakytkin
asentoon 1000. Tilakytkimiä koskevia tietoja on käyttöpäätteen laitteistoa ja asennusta
koskevassa käsikirjassa.

Valitse huoltovalikosta vaihtoehto Enter Transfer Mode. Kytke käyttöpääte pois päältä,
aseta tilakytkin asentoon 0000 ja kytke käyttöpääte uudelleen päälle. Käyttöpääte käyn-
nistetään nyt siirtotilassa.
Siirrä projekti käyttöpäätteeseen klikkaamalla tietosuunnittelukohdan (Information
Designer) Project transfer -dialogikentästä Send.
Avaa huoltovalikko uudelleen asettamalla tilakytkin asentoon "1000".
Valitse huoltovalikosta vaihtoehto "Enter Run Mode".
Kytke käyttöpääte pois päältä, aseta tilakytkin asentoon "0000" ja kytke käyttöpääte
uudelleen päälle. Käyttöpääte käynnistetään nyt käyttötilassa.
Ladattu projekti suoritetaan nyt käyttöpäätteessä.

HUOM!
Myös huoltovalikko näytetään (muuttamatta huoltokytkimen asentoa), mikäli tyhjä
käyttöpääte kytketään päälle.
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7.8 Indeksiosoitteen muodostaminen
Ilman indeksiosoitetta kohde on aina linkitettynä samaan rekisteriin (IPOS-muuttuja tai
parametrinumero). Siten kohteessa voidaan näyttää vain kyseisen rekisterin arvo. 
Indeksiosoitteen luomisen avulla käyttötilassa voidaan valita, mistä rekisteristä kohteen
on tarkoitus lukea näyttöarvo. Silloin indeksirekisterissä oleva arvo voidaan lisätä sen
rekisterin osoitteeseen, joka esittää kohteessa olevaa analogista signaalia. Yleisesti
ottaen seuraava kaava on voimassa: 

Näyttöarvo = rekisterin sisältö (kohteen osoite + indeksirekisterin sisältö)

Mikäli indeksirekisterin sisältö on 2 ja kohteessa ilmoitetun rekisterin osoite on 100, koh-
teessa näytetty arvo haetaan rekisteristä 102. Mikäli indeksirekisterin arvo muutetaan
3:ksi, kohteen arvo haetaan sen sijaan rekisteristä 103.
Indeksirekisteri määritetään yksittäisissä projekteissa. Kyseiset asetukset tehdään koh-
dasta [Setup] / [Index register]. Jokaisessa projektissa voidaan käyttää jopa kahdeksaa
indeksirekisteriä. Jokaista indeksirekisteriä voidaan käyttää useammalle kuin yhdelle
kohteelle.
Projekteissa käytettävissä kohteissa ilmoitetaan, käytetäänkö indeksiosoitusta ja mikä
rekisteri toimii indeksirekisterinä Kohteelle valitaan silloin syötetyn analogisen signaalin
oikealla puolella olevasta dialogikentästä I1 - I8.

11569AEN
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Seuraava esimerkki osoittaa, kuinka kolmea moottoria voi ohjata yhdestä lohkosta.
Moottorin vääntömomenttia ja nopeutta koskevat esiasetukset on tallennettu kuuteen eri
rekisteriin. Lohkoon valitaan yksi moottoreista, ja valitun moottorin sen hetkinen vääntö-
momentti ja nopeus näytetään lohkossa. Mikäli lohkoon valitaan toinen moottori, silloin
lohkossa näytetään ensimmäisen moottorin sijaan toisen moottorin vääntömomentti ja
nopeus. Se saadaan aikaan indeksiosoituksen avulla. 

Rekisteri D0 määritetään [Index register 1]:ksi kohdasta [Setup] / [Index register].
Rekisterin arvon on tarkoitus ohjata sitä, minkä moottorin vääntömomentti ja nopeus
näytetään. 

Moottori 1 Moottori 2 Moottori 3

Vääntömomentti rekisterissä D101
Nopeus rekisterissä D201

Vääntömomentti rekisterissä D102
Nopeus rekisterissä D202

Vääntömomentti rekisterissä D103
Nopeus rekisterissä D203

11570AEN
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Mikäli D0:ssa oleva arvo on 1, näytetään moottorin 1 vääntömomentti ja nopeus. Mikäli
arvo on 2 tai 3, näytetään moottorin 2 tai 3 parametrit. Rekisterin D0 arvoa ohjataan
monivalintakohteella, jossa näkyvät moottorin 1, moottorin 2 ja moottorin 3 tekstit. Sen
lisäksi kyseiset 3 vaihtoehtoa luodaan ohjattaviksi.

Vääntömomentti ja nopeus esitetään kahtena numeerisena kohteena. Vääntömomentin
kohteessa analogiseksi signaaliksi ilmoitetaan "D100" ja indeksirekisteriksi "I1".

11571AEN

11569AEN
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Nopeuden kohteessa analogiseksi signaaliksi ilmoitetaan D200 ja indeksirekisteriksi I1.
Ohjattavan monivalintakohteen avulla käyttötilassa voidaan avata vaihtoehdot moottori
1, moottori 2 ja moottori 3. Rekisteriin D0 tallennetaan valinnasta riippuen arvot 1, 2 tai
3. Rekisterissä D0 oleva arvo lisätään vääntömomenttia ja nopeutta osoittavien koh-
teiden osoitteisiin. Näin ollen ne voivat näyttää rekistereiden D101, D102 tai D103 tai
D201, D202 tai D203 arvoja.

10452AXX

[1] Monivalintakohteet - analoginen signaali D0
[2] Numeerinen kohde - analoginen signaali D100, indeksirekisteri D0
[3] Numeerinen kohde - analoginen signaali D200, indeksirekisteri D0

HUOM!
Indeksirekisterin lisäksi voidaan ilmoittaa myös muita suffikseja. Indeksirekisteriä ei
lasketa kahdesti käytettäessä 32-bittisiä rekistereitä.
Mikäli pääte on kytketty BDTP-verkkoon, palvelimelle ja asiakkaalle on ilmoitettava
sama indeksirekisteri, koska indeksointi tapahtuu palvelimen ajurissa.
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8 Laitetoiminnot
8.1 Viestikirjasto

Toiminnolla [Message library] voidaan luoda tekstitaulukoita, joissa lukujen 0-65535
välillä olevia arvoja linkitetään teksteihin. Toimintoa [Message library] käytetään mm.
sekvenssiohjauksen jokaisen sekvenssiaskeleen esittämiseen. Toinen käyttöalue on
virhekoodien esitys. Analoginen signaali luo virhekoodeja, jotka on linkitetty tekstiloh-
kossa oleviin teksteihin. Toimintoa käytetään myös siihen tarkoitukseen, että analogi-
sille signaaleille kohdistetaan tiettyjä, valituista teksteistä riippuvaisia arvoja.
Viestikirjasto koostuu yhdestä tai useammasta tekstitaulukosta, joista kukin voi sisältää
512 tekstimerkkijonoa. Jokaisessa tekstimerkkijonossa voi olla jopa 40 merkkiä. Aktivoi
kyseinen vaihtoehto kohdasta [Functions] / [Message library].

Voit tehdä viestikirjastoon muutoksia merkitsemällä kirjaston ja klikkaamalla [Edit].
Useita muutoksentekoikkunoita voi olla auki samanaikaisesti.

Esimerkki
Alla on yksinkertainen esimerkki kyseisen toiminnon havainnollistamiseksi. Sekvens-
siohjauksen jokaista sekvenssiaskelta esittää teksti.

Parametrit Kuvaus

Library Anna viestikirjastolle numero.

Name Anna viestikirjastolle nimi.

Parametrit Kuvaus

Text no. Anna tekstille numero (0 - 65535).

Text Mikä vain teksti, joka avataan heti kun sen hetkinen signaali 
näyttää tekstin tekstinumeron.

54131AXX

[1] Kohde asetetaan liukuhihnalle.

[2] Kappale X asennetaan

[3] Kappale Y asennetaan

[4] Kohde poistetaan liukuhihnalta

D0=0

D0=1

D0=2

D0=3

[1]

[2]

[3]

[4]
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Aloita luomalla viestikirjasto, jonka nimeksi tulee "Maskin2".
1. Valitse valikon käsky [Functions] / [Message library].
2. Anna kirjastolle numero (tässä tapauksessa "2") ja nimi ("Maskin2").
3. Klikkaa [Add].

Nyt olet luonut "Maskin2"-nimisen viestikirjaston. Seuraavaksi on määritettävä
kirjaston eri tekstit. 

4. Merkitse kirjasto ja klikkaa [Edit].
Tässä dialogikentässä on määritettävä tekstinumero ja teksti. Tekstinumero kuvaa
viestikohteeseen linkitetyn analogisen signaalin arvoa. Kohdassa Text on viestikoh-
teeseen ilmestyvä teksti.
Viestikirjaston valmistumisen jälkeen sovelluksessa on laadittava viestikohde.
Viestikirjasto voidaan laatia sekä tekstilohkona että graafisena lohkona.

5. Valitse Toolboxista kohde [Message]. Liikuta osoitinta sinne, mihin kohde on
tarkoitus sijoittaa, ja klikkaa hiirtä. 

6. Määritä tekstinäyttöä ohjaava analoginen signaali.
7. Kentästä [Library] voidaan valita viestikirjasto, josta teksti on tarkoitus avata.
8. Valitse, onko kohteen tarkoitus olla ohjattava ja minkä tekstien välillä sen on vaihdel-

tava käytön aikana.
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8.2 Hälytysten hallinta
Tässä luvussa kuvataan hälytysten hallintaa. Se kiinnittää käyttäjän huomioon käyttöti-
loihin, jotka edellyttävät välitöntä toimintaa. Hälytykset voidaan jakaa niiden tärkeyden
perusteella eri ryhmiin. Hälytysrivit voivat näyttää tekstejä ja hälytyksen hallinnan
dynaamisia tietoja. Kohde Hälytysbanneri voi ilmoittaa hälytyksestä missä vain sovellus-
lohkossa.

8.2.1 Hälytysryhmät

Hälytykset voidaan jaotella käyttöpäätteessä erilaisiin ryhmiin, esim. niiden tärkeyden
osoittamiseksi. Kirjasinkoosta riippuen voidaan laatia jopa 16 ryhmää. Jokaiselle ryh-
mälle voidaan määrittää erilaiset väritunnisteet. Hälytyksiä voidaan jaotella ryhmittäin
hälytyslohkossa. Hälytysryhmien määrittäminen ei ole välttämätöntä.

Hälytysryhmien 
määrittäminen

Hälytysryhmät määritetään projektinhallinnan hakemiston [Alarms] kohdasta [Alarm
groups]. Seuraavasta dialogi-ikkunasta määritetään hälytysryhmien ominaisuudet.

11573AEN

Parametrit Kuvaus

Group name Hälytysryhmälle vapaasti valittava nimi

Summary notify Active Digitaalinen signaali, joka asetetaan 1:ksi, kun ryhmässä 
on aktiivinen hälytys.

Unacknowledge Digitaalinen signaali, joka asetetaan 1:ksi, mikäli 
ryhmässä on kuittaamattomia hälytyksiä.

Remote 
acknowledge

Digitaalinen signaali, joka kuittaa sen aktivoinnin 
yhteydessä ryhmän kaikki hälytykset.

Colors Määritä aktiivisten, kuitattujen ja ei-aktivoitujen hälytysten sekä normaalitilassa 
olevien hälytysten värit.
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8.2.2 Hälytykset
Hälytysviestit määritetään projektinhallinnan hakemiston [Alarms] kohdasta [Alarms]. 

11574AEN

Painike Kuvaus

Import Ks. luku "Hälytysten tuonti" sivulla 207.

Copy Kopioi hälytys

New alarm Määritä uusi hälytys

Delete Poista hälytys

Properties Yksittäisten hälytysten ominaisuuksien näyttö
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Hälytysten 
määrittäminen

Uusi hälytys määritetään dialogikentästä [Alarms] klikkaamalla [New alarm]. On suosi-
teltavaa, että hälytysten kokonaismäärä on enintään 300.

11575AEN

Parametrit Kuvaus

Alarm text Lisäksi valittava hälytysteksti, joka näytetään hälytyssivulla. Yhteensä enintään 
78 merkkiä. Voi sisältää seuraavat kohteet:

Digitaalinen teksti Tätä painiketta klikkaamalla hälytystekstiin 
lisätään digitaalinen tekstikohde. Se teksti 
näytetään, joka vastaa hälytysajankohtana 
digitaalisen signaalin sen hetkistä arvoa.

Analoginen 
numeerinen

Tätä painiketta klikkaamalla hälytystekstiin 
lisätään analoginen numeerinen kohde. 
Hälytysajankohdan analoginen arvo näytetään.

ASCII Tätä painiketta klikkaamalla hälytystekstiin 
lisätään ASCII-kohde. Hälytysajankohdan 
ASCII-teksti näytetään.

Signal Täällä näytetään signaali (digitaalinen tai analoginen), joka aiheuttaa hälytyksen 
määritettyyn tilaan siirryttäessä.

00

I



8 Laitetoiminnot
Hälytysten hallinta

204  Järjestelmäkäsikirja  –  Käyttöpäätteet DOP11B

Alarm when Digitaalinen signaali on:

On / Off Valitse [On], mikäli signaalin aktivoinnin yhteydessä on tarkoitus 
laukaista hälytys. Valitse [Off], mikäli signaalin deaktivoinnin 
yhteydessä on tarkoitus antaa hälytys.

Analoginen signaali on:

Equal to Hälytys annetaan, mikäli ilmoitetun analogisen signaalin arvo vastaa 
sitä arvoa, joka syötetään seuraavaan kenttään.

Not equal 
to

Hälytys annetaan, mikäli ilmoitetun analogisen signaalin arvo ei 
vastaa sitä arvoa, joka syötetään seuraavaan kenttään.

Less than Hälytys annetaan, mikäli ilmoitetun analogisen signaalin arvo on 
pienempi kuin seuraavaan kenttään syötettävä arvo.

Greater 
than

Hälytys annetaan, mikäli ilmoitetun analogisen signaalin arvo on 
suurempi kuin arvo, joka syötetään seuraavaan kenttään.

Acknowledge notify Digitaalinen signaali, johon hälytyksen kuittaaminen vaikuttaa. Signaali asetetaan 
yleensä 1:ksi.

Reset Mikäli valintaruutu [Reset] on aktiivinen, hälytyksen kuittaus deaktivoi yllä mainitun 
signaalin.

Remote acknow-
ledge

Digitaalinen signaali, jonka aktivointi kuittaa hälytyksen.

Alarm group Ilmoittaa määrityksen hälytysryhmän (hälytys).

Info block Tänne syötetään teksti- tai graafisen lohkon lohkonumero tai lohkonimi. Näin käyt-
täjälle voidaan näyttää apusivu, joka sisältää esimerkiksi tietoa hälytyksiä ja niitä 
koskevia toimenpiteitä koskevia tietoja. Mikäli kenttä on tyhjä, mitään lohkoa ei ole 
linkitetty hälytykseen. Ks. luku "Käyttöpäätteen hälytykset" (sivu 208) ja "SMTP-
asiakas" (sivu 281).

Mail to address Hälytykset voidaan lähettää sähköpostitse ennalta määritetylle vastaanottajalle. 
Kyseinen viesti sisältää hälytystekstin. Ks. luku "Hälytysominaisuudet" (sivu 205) 
ja "SMTP-asiakas" (sivu 281).

Ack. required Ilmoittaa, täytyykö hälytys kuitata vai ei. Mikäli valintaruutu on aktivoitu, hälytys on 
kuitattava. Mikäli valintaruutua ei ole aktivoitu, hälytys toimii vain tapahtumasta 
ilmoittavana hälytyksenä, eli tiedottavana hälytyksenä.

History Osoittaa, koska hälytys on poistettava hälytyslistasta. Aktivoitu valintaruutu tar-
koittaa, että hälytys säilyy hälytyslistalla, kunnes lista on täynnä. Mikäli valintaruutu 
on deaktivoitu, hälytys poistetaan listalta heti kun se on kuitattu eikä se ole enää 
aktiivinen. Mikäli valintaruutu [Acknowledgement required] ei ole aktiivinen, hälytys 
poistetaan listalta heti kun se ei enää ole aktiivinen.

To printer Mikäli valintaruutu on aktivoitu, hälytysilmoitus lähetetään suoraan tulostimeen heti 
kun hälytyksen tila muuttuu.

Repeat count Mikäli valintaruutu on aktivoitu, hälytysten hallinnassa näkyy hälytystä koskeva las-
kuri, joka laskee hälytyksen ilmenemiskertojen lukumäärää. Hälytys on kuitattava, 
jotta se voidaan näyttää listalla uutena hälytysviestinä.

Parametrit Kuvaus

HUOM!
Analogiselle hälytyssignaalille määritettyä arvoa ei voi ohjata rekisterin välityksellä.
Hälytys protokolloidaan kiinteäarvoisena, intervalleittain tapahtuva protokollointi ei ole
mahdollista. Vain 16-bittisiä arvoja tuetaan.
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8.2.3 Hälytysominaisuudet

Klikkaa projektinhallinnasta hiiren oikeanpuoleista painiketta hakemiston [Alarms] ja
toiminnon [Properties] kohdalla, mikäli haluat tehdä hälytyksiä ja hälytyslistoja koskevia
yleisiä asetuksia. Hälytykset vievät hälytystekstin pituudesta ja kohteiden lukumäärästä
riippuen eri tavalla tilaa hälytyslistoilta. Hälytyksen viemä tila voidaan laskea seuraavan
kaavan avulla
S = 42 + NC
S = bittien lukumäärä
NC = hälytyksen merkkien lukumäärä

11576AEN

Parametrit Kuvaus

Active signal Ilmoittaa digitaalisen signaalin, jonka pääte lähettää aktiivisen hälytyksen 
yhteydessä.

Unacknowledged 
signal

Määrittää digitaalisen signaalin, jonka pääte lähettää kuittaamattoman hälytyksen 
yhteydessä.

List erase signal Ilmoittaa aktivoidun digitaalisen signaalin, joka poistaa ei-aktivoidut hälytykset 
listalta, kun se asetetaan 1:ksi.

Reset Mikäli tämä valintaruutu on aktiivinen, kenttään [List erase signal] syötetty signaali 
palautetaan takaisin, kun hälytysten hallinta tyhjennetään.

List size (KB) Antaa tietoa listan koosta (KB)
Ohje: Mikäli järjestelmässä on yhtä paljon muistia kuin listan koolle ilmoitetaan, 
listan ilmoitettu koko on kaksinkertainen. Mikäli listan koko ylittää 10 KB, sillä on 
negatiivinen vaikutus projektin tehokkuuteen.
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Hälytyslista kirjoitetaan uudelleen, kun se on täynnä. 25 % listan sisällöstä tyhjenne-
tään. Näin jäljelle jää 75 % entisestä sisällöstä. 
Esimerkki:
Hälytyksen tekstin pituus on 38 merkkiä. Näin ollen jokainen hälytys vie hälytyslistalta
80 bittiä. Siitä seuraa 1024 (listan koko = 1 KB) / 80 = enintään 12 hälytystä listalla. Kun
13. hälytys annetaan, hälytyslista laaditaan uudelleen ja se sisältää vain 9 viimeistä
hälytystä.

Enable alarm signal Digitaalinen signaali, joka avaa sen aktivoinnin yhteydessä päätteen hälytysten 
hallinnan. Kyseisen parametrin avulla päätteen hälytysten hallinta voidaan 
aktivoida tai deaktivoida. Parametria ei tule käyttää, mikäli hälytysten hallinnan 
on tarkoitus olla aina aktiivisena.

Default font Ilmoittaa hälytyslistan esimääritetyn kirjasinlajin. Hälytyslistan vakiokirjasinkoko 
näytetään aina käynnistyksen tai uudelleenkäynnistyksen sekä eri käyttötapojen 
välillä vaihtamisen yhteydessä.

Alarm symbol Ilmoittaa, koska hälytyssymboli on tarkoitus näyttää. Tekstilohkossa näytetään 
"ALARM" ja graafisessa lohkossa kuvaruudun oikeassa yläkulmassa näkyy kello.

No Hälytyssymbolia ei koskaan näytetä.

Unacknow-
ledged

Hälytyssymboli näytetään, mikäli hälytyslistalla on kuittaamattomia 
hälytyksiä.

Active Hälytyssymboli näytetään, mikäli hälytyslistalla on aktiivisia 
hälytyksiä.

All Hälytyssymboli näytetään, mikäli hälytyslistalla on aktiivisia ja/tai 
kuittaamattomia hälytyksiä.

Send E-Mail Määrittää, koska hälytysilmoituksia lähetetään sähköpostitse.

Always Hälytys lähetetään sähköpostina aina kun sen tila muuttuu.

Active Hälytys lähetetään sähköpostina silloin kun se aktivoidaan.

Inactive Hälytys lähetetään sähköpostina silloin kun se deaktivoidaan.

Acknow-
ledge

Hälytys lähetetään sähköpostina kun se kuitataan.

Backlight Määritä, onko taustavalon tarkoitus muuttua hälytyksen aikana. 

On Tarkoittaa, että valo kytkeytyy päälle, kun hälytysymboli näytetään 
(perusasetus).

Off Hälytys ei vaikuta taustavaloon.

Timer Valo kytkeytyy päälle, kun uusi hälytys aktivoituu. 
Valo kytkeytyy pois päältä, kun näytönsäästöaika on kulunut 
loppuun.

Alarm Cursor Määritä kursorin väri hälytyslistalla.

Repeat count time Store first Tarkoittaa, että ensimmäisen aktivoidun hälytyksen kellonaika tallen-
netaan hälytyksen kuittauksen yhteydessä hälytysten hallintaan.

Store last Tarkoittaa, että viimeisen aktivoidun hälytyksen kellonaika tallenne-
taan hälytyksen kuittauksen yhteydessä hälytysten hallintaan.

Parametrit Kuvaus
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8.2.4 Hälytysten tuonti

Hälytystekstejä voidaan tuoda nimilistoilta, jotka on laadittu ohjaimelle HMI-Builder-kon-
figurointiohjelmistoa käyttämällä. HMI-Builderissa oleva projekti on linkitettävä nimilis-
taan ennen hälytyksen tuontia. Valitse oikea nimitiedosto kohdasta [View] / [Name list].
Kaksoisklikkaa lopuksi projektinhallinnasta hakemistoa [Alarms] ja klikkaa painiketta
[Import] hälytyksen tuonnin määrittämiseksi.

11989AEN

Parametrit Kuvaus

Start I/O Syötä Start I/O -osoite nimitiedostosta tuonnin yhteydessä. Start I/O voi olla 
analoginen tai digitaalinen signaali.

End I/O Syötä End I/O -osoite nimitiedostosta tuonnin yhteydessä. End I/O:n on oltava 
samantyyppinen kuin Start I/O.

Alarm properties Kaikilla hälytyksillä (Start I/O – End I/O), jotka saadaan näkyviin [Import]-painiketta 
painamalla, on hälytysominaisuudet-kohdasta määritetyt ominaisuudet. 
Yksittäisten parametrien kuvaus on luvussa "Hälytykset" sivulla 202.
Parametrit Signal type, Analog/digital ja Alarm group on syötettävä ennen 
hälytyksen tuontia.

00

I



8 Laitetoiminnot
Hälytysten hallinta

208  Järjestelmäkäsikirja  –  Käyttöpäätteet DOP11B

8.2.5 Hälytysbanner

8.2.6 Käyttöpäätteen hälytykset

Graafisessa lohkossa vilkkuu hälytyksen yhteydessä kuvaruudun oikeassa yläkulmassa
kello. Kellon näyttö voidaan deaktivoida klikkaamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta
hakemiston [Alarms] kohdalla ja valitsemalla lopuksi projektinhallinnasta kohdan
[Properties].
Hälytykset näytetään hälytyslistalla yhdessä esimääritettyjen hälytystekstien kanssa.
Hälytyslista sisältää viimeksi laukaistut hälytykset, ja se on laadittu hälytysryhmittäin
tehtyjen määritysten mukaisesti. Viimeinen hälytys näytetään listalla ensimmäisenä.
Lista voidaan lajitella laskevassa järjestyksessä. Lisätietoja on luvussa "Hälytysbanner"
sivulla 208. Hälytyslistan koko määritetään projektinhallinnasta klikkaamalla hake-
miston [Alarms] kohdalla hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitsemalla lopuksi kohdan
[Properties]. Hälytyslohkoon hyppäämällä (järjestelmälohko nro. 990) saadaan näkyviin
hälytysten hallinta.
Jokaisen hälytyksen yhteydessä näytetään seuraavat tiedot: Hälytyslukumäärä (mikäli
valittu), hälytyksen tila sekä sen teon, deaktivoinnin tai kuittaamisen ajankohta halu-
tussa näyttöformaatissa.
Hälytyksen hallinnassa oleva hälytyslaskuri näytetään seuraavan taulukon mukaisesti,
edellyttäen että kyseisen hälytyksen kohdalla on aktivoitu hälytysdialogikentän valinta-
ruutu [No. of repetitions].

Hälytys voi olla yhdessä seuraavista tiloissa:

Hälytysajankohdat voidaan esittää seuraavassa formaatissa:

HUOM!
Hälytysbanner -kohdetta koskevia tietoja on luvussa "Graafinen esitystapa ja ohjaus"
(sivulla 163).

Näyttöformaatti Kuvaus

(12) Tarkoittaa, että hälytys on annettu 12 kertaa. Hälytys on kuitattava, jotta se voidaan 
näyttää listalla uutena hälytysviestinä.

>999) Tarkoittaa, että hälytys on annettu yli 999 kertaa ilman että sitä on kuitattu sinä 
aikana. Laskuri laskee enintään 999 hälytystä.

Symboli Tila

* Ei aktiivinen, ei kuitattu

$ Pois päältä, ei kuitattu

– Aktiivinen, kuitattu

<empty> Ei aktiivinen, kuitattu

Näyttöformaatti Kuvaus

S Ajankohta, jona hälytys aktivoitiin. Toistuvissa hälytyksissä näytetään se ajankohta, 
jolloin hälytys aktivoitiin ensimmäisen kerran.

E Ajankohta, jona hälytys kytkettiin pois päältä. Toistuvissa hälytyksissä näytetään se 
ajankohta, jolloin hälytys kytkettiin viimeisen kerran pois päältä.

A Ajankohta, jona hälytys kuitattiin.
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Mikäli haluat siirtyä hälytyslohkoon, voit joko hypätä lohkosta järjestelmälohkoon 990,
valita kohtan <LIST> tai avata ohjaimella lohkon 990 listan näyttösignaalia käyttämällä. 
Mikäli haluat kuitata hälytyksen, siirrä kursori kyseiselle hälytysriville ja paina <ACK> tai
kuittaa hälytys toimintopainikkeella. 
Mikäli päätteeseen on liitetty tulostin, hälytys voidaan antaa suoraan järjestyksestä tai
tilanvaihdosta riippuen. Kyseiset seikat esivalitaan hälytyksen määritysten yhteydessä. 
Hälytyksen kanssa tulostetaan seuraavat tiedot: 
• Esiintymiskertojen lukumäärä
• Päivämäärä
• Kellonaika
• Tila
• Hälytysteksti

Päältä kytketyt, vahvistetut hälytykset tyhjennetään muistista painamalla <Ä> (back-
space). Toiminto deaktivoidaan syöttämällä komentoriville komento "DD" (kaksois-
klikkaa projektinhallinnan [Setup]-hakemiston kohtaa [System signals].
Mikäli haluat palata edelliseen lohkoon, paina päätteen kosketuskuvaruudun painiketta
<PREV> tai <ESC>.
Hälytyslistalla kulloinkin oleva sisältö voidaan tulostaa antamalla lohkon 990 tulostin-
signaali.

Lohkojen 
linkittäminen 
hälytyksiin

Teksti- tai graafisia lohkoja voidaan linkittää hälytyksiin. Kun käyttäjä painaa hälytyslis-
talla olevan hälytyksen kohdalla toimintoa <INFO>, näkyviin ilmestyy kyseisen hälytyk-
sen kanssa linkitetty lohko. Kyseinen lohko voi sisältää hälytystä koskevia tietoja ja toi-
menpidesuosituksia. <INFO>-painiketta voi painaa vain, mikäli kyseinen hälytys on lin-
kitetty lohkoon. Hälytyslistaan voi siirtyä takaisin painamalla <PREV>.
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8.2.7 Graafiset hälytyssivut

Sivun esitystapa on graafinen, ja käyttäjä voi muokata sitä. Toimintopainikkeet tai kos-
ketusnäppäimet voidaan linkittää toimintoihin, joiden avulla hälytyssivun tekstiä voidaan
suurentaa tai pienentää ja sivuja voidaan selailla. Lisäksi voidaan valita, onko päivä-
määrä- ja aikamerkintä tarkoitus näyttää. Hälytyksiä voidaan jakaa ryhmiin, ja niitä
voidaan näyttää ryhmittäin. 
Tilan esitystavassa käytetään hälytysryhmälle esimääritettyjä värejä. 

8.3 Reseptinhallinta
[Recipe management]-toiminnon avulla yhden tai useamman lohkon kaikki dynaamiset
tiedot (eli signaalit ja niiden arvot) voidaan tallentaa yhteen tiedostoon. 
Käyttäjä voi siirtää tiedoston ohjaimeen, joka jatkokäsittelee ladattuja arvoja. Reseptin-
hallintatoiminnon avulla monimutkaisia parametrikonfigraatioita voidaan käyttää uudel-
leen. Näin käyttäjä voi luoda itselleen reseptihakemiston, joka koostuu erilaisia paramet-
riasetuksia sisältävistä tiedostoista. Kyseisen toiminnon avulla voidaan toteuttaa tehok-
kaasti kiireellisiä projekteja, joissa tuotteita joudutaan vaihtamaan nopeasti, esim.
valmistettaessa samoja tuotteina eri värisinä. 
Reseptitiedostot voidaan luoda päätteessä, ohjaimessa tai tietokoneessa DOP Tools -ohjel-
mistoa käyttämällä.
Reseptitiedostot tallennetaan päätteeseen. Mikäli reseptinhallintaa halutaan käyttää,
reseptien tallennus-, lataus-, tyhjennys- ja lisäys-toimintojen on oltava linkitettynä
toiminto- tai kosketuspainikkeisiin. Ks. luku "Toimintopainikkeet" sivulla 238.
Reseptitiedostoja voidaan lähettää sähköpostitoiminnolla varustetuista päätteistä
liitteinä.

HUOM!
Graafinen hälytyssivu (hälytyslista) tulostetaan tekstimuodossa.
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Reseptinhallinnan periaate käy ilmi seuraavasta kuvasta.

63685AXX

[1] Tietokonetta käytetään käyttöpäätteen ohjelmointiin. Tietokonetta voi käyttää FTP-ohjelman kautta 
myös reseptien varmuuskopioiden tai uusien reseptien luomiseen.

[2] Tallenna reseptitiedostot toiminnolla [Save recipe].

[3] Siirrä resepti ohjaimeen toiminnolla [Load recipe].

DOP11B 

M100  1
M102  0
D0  25
D1  100
D102  12
D103  1123

[1]

[2]

[3]

00

I



8 Laitetoiminnot
Reseptinhallinta

212  Järjestelmäkäsikirja  –  Käyttöpäätteet DOP11B

8.3.1 Reseptin koon laskeminen

Reseptin koko projektimuistissa lasketaan seuraavan kaavan avulla. (Päätteen tiedos-
tojärjestelmän monimutkaisuuden vuoksi kaavalla ei kuitenkaan saada aikaan täysin
tarkkoja tuloksia.)

S = Σ (IOW × 10)
S = bittien lukumäärä. Mikäli laskettu arvo S on pienempi kuin 360, S-arvoksi on 

asetettava arvo 360.
Σ = I/O-sarjojen lukumäärä
IOW = sanojen lukumäärä jokaisessa I/O-sarjassa. Alle 16 bitin arvoille lasketaan
kuitenkin sanamuisti.

Esimerkki
Resepti koostuu kolmesta I/O-sarjasta H0-H109 (=110 kaksoissanaa) ja H200-H299
(=100 kaksoissanaa) und H600.0-H609.0 (=10 sanaa).
Näin ollen saadaan aikaan seuraava lasku:
S = ((110 × 2) × 10) + ((100 × 2) × 10) + (10 × 10)
S = 4300 bittiä (per resepti)

HUOM!
Kun käytetään toimintoa [Create and transfer recipes using the controller program],
maksimaalinen I/O-lukumäärä yhdessä reseptissä on 1000.
Kun käytetään tomintoa [Create recipes on the terminal], maksimaalista I/O-lukumää-
rää rajoitetaan vain käyttöpäätteessä olevan jäljellä olevan muistitilan puitteissa.
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8.3.2 Reseptiominaisuudet ja reseptihakemistot

Kaksoisklikkaa projektinhallinnan kohtaa [Recipe] reseptinhallinnan ominaisuuksien
määrittämiseksi ja reseptihakemistojen luomiseksi, muokkaamiseksi ja tyhjentämiseksi.

11577AEN

Parametrit Kuvaus

Recipe control block Ohjauslohko reseptien ohjaimen välityksellä tapahtuvaan tallentamiseen, lukemi-
seen ja poistamiseen. Ks. luku "Reseptien luominen ja siirtäminen ohjainohjelman 
avulla" sivulla 218.

Current recipe reg. Tänne syötetään ensimmäinen neljästä tai kuudestatoista 16-bittisestä rekisteristä, 
joihin pääte tallentaa ohjaimeen viimeksi ladatun reseptin nimen. Kyseistä nimeä 
voidaan käyttää sen jälkeen ASCII-kohteena. Toiminto varaa joko 4 rekisteriä 
(8 merkkiä) tai 16 rekisteriä (32 merkkiä).

Enable directories Päätteeseen voidaan luoda reseptihakemistoja valitsemalla kyseinen vaihtoehto. 
Ks. luku "Reseptihakemisto" sivulla 214.

Current directory 
reg.

Tänne syötetään ensimmäinen neljästä tai kuudestatoista 16-bittisestä rekisteristä, 
joihin pääte tallentaa lohkolle ilmoitetun reseptihakemiston nimen. Kyseistä nimeä 
voidaan käyttää sen jälkeen ASCII-kohteena. Toiminto varaa joko 4 rekisteriä 
(8 merkkiä) tai 16 rekisteriä (32 merkkiä).
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Reseptihake-
misto

Toimintopainikkeen tai kosketusnäppäimen avulla avattavan [Save recipe on memory
card]-toiminnon avulla tiedostoja voidaan tallentaa Compact-Flash-kortille tai USB-
Flash-asemaan. Mikäli sovelluksissa käytetään useita reseptejä, reseptihakemistoja
käyttämällä saadaan aikaan selkeä rakenne ja reseptinhallinta on helpompaa. Tasoa
kohden voidaan laatia 32 reseptihakemistoa. 
Reseptihakemistot laaditaan päätteen muistin kantahakemiston [RECIPE]-hakemis-
toon. Reseptihakemisto linkitetään yhteen tai useampaan lohkoon kohdasta [Block pro-
perties]. Kaikki yhteen lohkoon laaditut reseptit tallennetaan valittuun reseptihakemis-
toon.
Ks. luku "Yksilöllisten reseptien tallentaminen käytössä ulkopuoliselle muistikortille"
sivulla 221 yksilöllisten reseptien tallentamiseksi ulkopuoliselle muistikortille.
Reseptihakemistoja laaditaan, muokataan ja tyhjennetään projektinhallinnasta kaksois-
klikkaamalla kohtaa [Create recipe signals]. Määritetyt reseptihakemistot näytetään lis-
tassa, joka vastaa kirjaston rakennetta. Uusia reseptihakemistoja lisätään painamalla
[Add directory]-painiketta. Reseptihakemiston nimessä täytyy olla 1-32 merkkiä. Ensim-
mäisen merkin on oltava kirjain tai luku. Merkkejä A ... Z, 0 ... 9 ja _ (alaviiva) saa käyt-
tää. Komentoa MCRD# käytettäessä voidaan käyttää myös merkkiä #.
Ks. luku "Yksilöllisten reseptien tallentaminen käytössä ulkopuoliselle muistikortille"
sivulla 221.
Mikäli haluat muuttaa reseptihakemistoa, merkitse se ja klikkaa kohtaa [Edit]. Merkitty
reseptihakemisto poistetaan toiminnolla [Delete].

Reseptihakemis-
tot käyttötilassa

Reseptihakemistoja voidaan luoda ja poistaa käyttötilassa toiminnoilla [Change recipe
directory] ja [Delete recipe directory]. Toiminnot linkitetään toimintopainikkeisiin ja
kosketuspainikkeisiin. 
Sen hetkiselle lohkolle voidaan muuttaa ja valita käyttötilassa reseptihakemistoja
toiminto- tai kosketuspainikkeella [Change recipe directory]. Toimintopainikkeella tai
kosketuspainikkeella [Change recipe directory] avataan saatavilla olevien reseptihake-
mistojen valintalista. Valitse tiedosto, ja paina enter-painiketta. Silloin reseptit tallenne-
taan valitun reseptihakemiston lohkoon. Ks. luku "Toimintopainikkeet" sivulla 238.

Päätteen ja tietokoneen välinen reseptinhallinta tapahtuu sovellusten [DOP Tools] /
[DOP File Transfer] ja [DOP Tools] / [DOP FTP Transfer] avulla. Ks. luku "Reseptien
käyttäminen tietokoneessa" sivulla 217.

HUOM!
HMI-Builderilla luotuja reseptihakemistoja ei voi poistaa toimintoon [Delete recipe
directory] linkitetyllä toiminto- tai kosketuspainikkeella. Päätteen reseptihakemistot
eivät ole päätteessä olevassa projektissa, mikäli projekti siirretään päätteestä HMI-
Builder-ohjelmaan (dialogikentän [Project transfer]-vastaanottotoimintoa käyttämällä).
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8.3.3 Reseptien luominen päätteessä

Sovelluksen ohjelmoinnissa määritetään, mitä lohkoa tai mitä lohkoja käytetään reseptin
tallentamiseen. Samoin myös toiminto [Append recipe] on käytettävissä käyttötilassa.
Reseptilohkossa määritetään kaikki reseptiin sisällytettävät signaalit. Lohkon kaikki
dynaamiset arvot tallennetaan reseptitiedostoon. Kaikkia muita digitaalisia ja analogisia
kohteita paitsi kehityssuuntakohteíta voidaan käyttää reseptiparametreinä.
Käyttötilassa hypätään siihen lohkoon, joka sisältää reseptiparametrit. Syötä dynaami-
siin kohteisiin halutut arvot ja paina sitä toimintopainiketta tai kosketuspainiketta, johon
[Save recipe] on linkitetty. Nimessä saa olla enintään 32 merkkiä. Ensimmäisen merkin
on oltava kirjain tai luku. Nimessä ei saa käyttää merkkejä A ... Z, 0 ... 9 ja _ (alaviiva).
Muutoin ovat voimassa MS-DOS-tiedostonimiä koskevat konventiot.
Reseptitiedosto tallennetaan päätteeseen; joko lohkolle ilmoitettuun reseptihakemis-
toon tai samaan reseptihakemistoon, mikäli kohtaan [Setup] / [Recipe settings] ei ole
luotu reseptihakemistoja.

Ohjaimeen tallennettavien reseptinimien ja -hakemistojen pituuden rajoittaminen

Jotkin ohjainohjelmat on konfiguroitu siten, että ne tukevat reseptinimien ja -hakemis-
tojen tallennuksessa enintään 8 merkkiä. Mikäli käytetään vahingossa jopa 32 merkin
pituisia nimiä, se voi aiheuttaa ohjaimessa olevien tärkeiden tietojen päälle kirjoitta-
misen. Se voidaan välttää käyttämällä komentoa SCRR (SchortCurrentRecipe-
Register). Valitse [Setup] / [System signals] ja kirjoita komentoriville "SCCR".
Kyseistä komentoa käyttämällä käyttöpäätteeseen voidaan syöttää enintään 8 merkin
pituisia reseptinimiä ja -hakemistoja.
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8.3.4 Resepti liitteenä

Toiminto [Append recipe] voidaan linkittää toimintopainikkeisiin ja kosketuspainikkeisiin.
Niiden avulla olemassa olevaan reseptiin voidaan lisätä käyttötilassa signaaleja ja
siihen kuuluvia sen hetkisen lohkon arvoja. Näin käyttäjä voi tallentaa signaalit ja niihin
kuuluvia erilaisten lohkojen arvoja yhteiseen reseptiin. Samalla liitetään uusia signaa-
leja. Jo olemassa olevat signaalit päivitetään toiminnon aikana. 
Kun toimintopainiketta tai kosketuspainiketta [Append recipe] painetaan, on syötettävä
sen reseptin nimi, johon sen hetkiset lohkosignaalit ja niihin kuuluvat arvot on tarkoitus
lisätä. Mikäli päätteeseen ei ole tallennettu toiminnon käyttämisajankohtana yhtään
reseptiä, päätteeseen luodaan uusi resepti. Myös silloin luodaan uusi resepti, mikäli loh-
koille ei ole ilmoitettu samaa reseptihakemistoa. 
Mikäli reseptiin halutaan lisätä signaaleja toisesta lohkosta, molemmille lohkoille on
ilmoitettava sama reseptitiedosto tai niille ei ilmoiteta ollenkaan reseptitiedostoa.

8.3.5 Reseptien siirtäminen ohjaimeen

Resepti siirretään käyttötilassa ohjaimeen toiminnolla [Load recipe] Tiedostoihin tallen-
netut signaalit ja arvot siirtyvät ohjaimeen kyseisen toiminnon avulla. Toimintopainik-
keella tai kosketuspainikkeella [Load recipe] avataan saatavilla olevien reseptitiedos-
tojen valintalista. Valitse tiedosto, ja paina enter-painiketta. Ohjain toimii sen jälkeen
ladatuilla arvoilla.

8.3.6 Reseptin poistaminen

Syötetty resepti voidaan poistaa päätteen muistista käyttötilassa toiminnolla [Delete
recipe]. Paina toimintopainiketta tai kosketuspainiketta, johon [Delete recipe] on linki-
tetty. Sen jälkeen näyttöön ilmestyy valintalista, jossa on kaikki saatavilla olevat resep-
titiedostot. Valitse poistettava tiedosto, ja paina enter-painiketta. Vahvista poistaminen
enter-painikkeella, tai paina <PREV> toimenpiteen keskeyttämiseksi.

HUOM!
Mikäli jo olemassa olevaan, merkkijonoja sisältävään reseptiin lisätään uusi merkki-
jono, merkkijonot on erotettava toisistaan osoite-erottelijan avulla, koska muuten niitä
edeltävä merkkijono laajentuu.
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8.3.7 Reseptien käyttäminen tietokoneessa

Päätteeseen luodaan tietokoneeseen asennetun [DOP Tools File Transfer]-ohjelman
avulla (DOP Tools -ohjelmaryhmässä oleva symboli) samanlainen yhteys kuin tietoko-
neen asemaan. Näin tietokonetta voidaan käyttää päätetiedostojen varmuuskopioiden
(esim. reseptitiedostojen) luomiseen. Siten tietokoneessa voidaan luoda uusia resep-
tejä, ja ne voidaan siirtää päätteeseen.
Reseptitiedosto tallennetaan tietokoneelle SKV-formaatissa, ja se voidaan avata Excel-
ohjelmaa käyttämällä. Tiedostoja voidaan muokata Excel-ohjelmassa, jonka jälkeen
niitä voidaan käyttää järjestelmässä uudelleen. Sulje tiedosto komennolla "END". 
Esimerkki
P100;3
P102;0
H50;12
END

Reseptitiedostoja voidaan siirtää päätteen ja tietokoneen välillä myös FTP:n välityksellä.
Käytä silloin ohjelmaa [DOP Tools] / [DOP FTP Transfer] (vakio-FTP-asiakas).

HUOM!
Mikäli käytetään Unicodea, SKV-formaatissa oleville reseptitiedostoille on olemassa
rajoituksia. 
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8.3.8 Reseptien luominen ja siirtäminen ohjainohjelman avulla

Ohjaimessa sijaitsevan ohjauslohkon avulla reseptitiedostoja voidaan luoda, siirtää ja
poistaa päätteessä. Ohjainohjelmalla luodut tiedostot ovat yhteensopivia päätteen
reseptitiedostojen kanssa. Silloin ohjainohjelmalla luodut tiedostot voidaan lähettää
päätteeseen ja päinvastoin. 
Ohjauslohko näyttää seuraavalta:

54249AFI

Pääte
Reseptitiedosto 1 

n

n+1

n+2

-
-
-

n+m

n

n+1

n+2
-
-
-

n+m

123

53447

0

76789

Reseptitiedosto x

89

7699

1

76789

Ohjain 

Reseptin tallentaminen
Reseptin vastaanottaminen
Reseptin poistaminen
Reseptitiedostojen nimi

0

1

-
-
-

n+1

123

53447

Rekisteri

Rekisteri

RekisteriArvo

Arvo

Arvo

n

n+2 0

-
-

n+m 265346

-
-

Str. reg. 0

Str. reg. 1

Str. reg. 7

Ohjaimen
ohjelma

Resepti
Rekisteri

Ohjauslohko

Tiedot

Str.

HUOM!
Kyseinen toiminto työstää vain 16-bittisiä arvoja. Mitään muita formaatteja ei voi käyt-
tää.
Kun ohjauslohkolla luodaan resepti, jokaiselta muuttujalta tallennetaan vain Low-Word.
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Enintään 
8 merkkiä 
sisältävien 
reseptinimien 
käyttäminen

Ensimmäinen ohjausrekisteri voidaan määrittää kohdasta [Recipe control block] kak-
soisklikkaamalla projektinhallinnan kohtaa [Recipe]. Kyseistä ja 7 seuraavaa rekisteriä
käytetään ohjausrekisterinä. Ohjauslohko selitetään seuraavassa taulukossa.

Rekisteri Sisältö Kuvaus

Control register 0 Command Ohjain määrittää komentorekisterin. 
Saatavilla olevat komennot:
0. Ei komentoa
1. Save recipe in the terminal
2. Recipe received by terminal
3. Delete recipe in the terminal
4. Create recipe directory
5. Change recipe directory
6. Delete recipe directory

Control register 1 Handshake Päätteen määrittämä kättelyrekisteri
0. Valmis uutta komentoa varten
1. OK
2. Write error in the recipe file
3. Recipe file not found

Control register 2 File name characters 1-2

Päätteessä olevan reseptitiedoston tai 
reseptihakemiston nimi.

Control register 3 File name characters 3-4

Control register 4 File name characters 5-6

Control register 5 File name characters 7-8

Control register 6 Start data register Ensimmäinen tietorekisteri, joka ladataan 
reseptitiedostosta tai tallennetaan sinne.

Control register 7 Number of registers Reseptitiedostosta ladattavien tai sinne 
tallennettavien rekistereiden lukumäärä.
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Enintään 
32 merkkiä 
sisältävien 
reseptinimien 
käyttäminen

Ensimmäinen ohjausrekisteri voidaan määrittää kohdasta [Recipe control block] kak-
soisklikkaamalla projektinhallinnan kohtaa [Recipe]. Kyseistä ja 15 seuraavaa rekisteriä
käytetään ohjausrekisterinä. Ohjauslohko selitetään seuraavassa taulukossa.

Rekisteri Sisältö Kuvaus

Control register 0 Command Ohjain määrittää komentorekisterin. 
Saatavilla olevat komennot:
10. Ei komentoa
11. Save recipe in the terminal
12. Recipe received by terminal
13. Delete recipe in the terminal
14. Create recipe directory
15. Change recipe directory
16. Delete recipe directory

Control register 1 Handshake Päätteen määrittämä kättelyrekisteri
0. Valmis uutta komentoa varten
1. OK
2. Write error in the recipe file
3. Recipe file not found

Control register 2 File name characters 1-2

Päätteessä olevan reseptitiedoston tai 
reseptihakemiston nimi.

Control register 3 File name characters 3-4

Control register 4 File name characters 5-6

Control register 5 File name characters 7-8

Control register 6 File name characters 9-10

Control register 7 File name characters 11-12

Control register 8 File name characters 13-14

Control register 9 File name characters 15-16

Control register 10 File name characters 17-18

Control register 11 File name characters 19-20

Control register 12 File name characters 21-22

Control register 13 File name characters 23-24

Control register 14 File name characters 25-26

Control register 15 File name characters 27-28

Control register 16 File name characters 29-30

Control register 17 File name characters 31-32

Control register 18 Start data register Ensimmäinen tietorekisteri, joka ladataan 
reseptitiedostosta tai tallennetaan sinne.

Control register 19 Number of registers Reseptitiedostosta ladattavien tai sinne 
tallennettavien rekistereiden lukumäärä.
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Menettelyohje 1. Tuloskoodirekisterin on oltava 0. Mikäli näin ei ole, aseta komentorekisteri 0:ksi tai
10:ksi.

2. Aseta komentorekisterin komento (esim. 11).
3. Odota valmiussignaalia tai virhekoodia tuloskoodirekisterissä.
4. Aseta komentorekisteri 0:ksi tai 10:ksi. Pääte asettaa tulosrekisterin sen jälkeen

0:ksi.

Rajoitukset Ohjaimella luodut reseptit voivat sisältää enintään 1000 rekisteriä. Vain Word-suureita
voidaan tallentaa.
Reseptinimessä saa käyttää merkkejä A ... Z, 0 ... 9 ja _ (alaviiva). Komentoa MCRD#
käytettäessä voidaan käyttää myös merkkiä #.

8.3.9 Yksilöllisten reseptien tallentaminen käytössä ulkopuoliselle muistikortille

Toimintopainikkeen tai kosketusnäppäimen avulla avattavan [Save recipe on memory
card]-toiminnon avulla tiedostoja voidaan tallentaa Compact-Flash-kortille tai USB-
Flash-asemaan. Koko käyttöpäätteessä sijaitseva reseptihakemisto siirretään muisti-
kortille.
Joissakin tapauksissa voi olla hyödyllistä tallentaa vain joitakin reseptejä ulkopuoliselle
muistikortille. Se tehdään komentoa MCRD# käyttämällä. Yksilöllisten reseptien tallen-
taminen ulkopuoliselle muistikortille kuvataan seuraavan esimerkin avulla.

HMI-Builder-ohjelman asetukset
1. Valitse [Setup] / [System signals] ja kirjoita komentoriville MCRD#. Klikkaa [OK].
2. Aktivoi [Recipe properties]-dialogikentästä valintaruutu [Activate directories]. Klikkaa

[OK].

Käyttöpäätteen asetukset
1. Luo kansio [Create recipe directory]-toimintoa (reseptihakemiston luominen) käyttä-

mällä, esim. #RECIPES_EXTERNAL. #-merkin on oltava hakemistonimen edessä.
2. Käytä [Change recipe directory]-komentoa (reseptihakemiston muuttaminen) uuteen

hakemistoon siirtymiseen.
3. Kun painat esim. [Save recipe]-kosketuspainiketta drücken, hakemistossa

RECIPES_EXTERNAL sillä hetkellä olevat reseptit tallennetaan ulkopuoliselle muis-
tikortille.

HUOM!
HMI-Builder-ohjelmointiohjelmistolla luotuja reseptihakemistoja ei voi poistaa käyttöti-
lassa.
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8.4 Salasanat
Järjestelmään voidaan luoda kyseisen toiminnon avulla turvajärjestelmä. Sen avulla
jokaiselle käyttäjällle voidaan luoda helposti tarkasti määritetyt järjestelmää koskevat
pääsyoikeudet.
Turvataso voidaan määrittää seuraaville kohteille:
• Lohkot
• Toimintopainikkeet
• Kosketuspainikkeet
• Ohjattavat kohteet

Jokainen turvataso on suojattu salasanalla. Mikäli käyttäjä haluaa päästä käsiksi yksit-
täisiin tasoihin, hänen on kirjauduttava sisään kyseisen tai korkeamman tason salasa-
nalla. Toimintoa ei ole pakko käyttää.

8.4.1 Turvatasojen määrittäminen

Kulloinkin kyseessä olevalle, välilehden [Access] kautta avattavalle kohteelle määrite-
tään turvataso (0-8) tulon ollessa aktiivinen. Mikäli turvatasoksi määritetään 0, kaikilla
käyttäjillä on pääsy kohteeseen. Näin ollen salasanaa ei kysytä.
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8.4.2 Salasanojen määrittäminen

Turvatasojen 1-8 salasanat määritetään kohdista [Functions] / [Passwords].

8.4.3 Sisäänkirjautuminen
Mikäli kohdan [Functions] valintaruutu [Automatic login] ei ole aktiivinen, sisään kirjau-
dutaan joko toimintopainikkeella tai kosketusnäppäimellä tai ohjaimen digitaalista
signaalia (sisäänkirjautumissignaali) käyttämällä. Sisäänkirjautumisen syöttökenttä
avautuu, kun painetaan määritetyn turvatason [Login to specified security level]-toimin-
toon linkitettyä toimintopainiketta tai aktivoimalla digitaalinen signaali. Salasana syöte-
tään tänne. Salasana on linkitetty turvatasoon. Ks. luku "Turvatasojen määrittäminen"
sivulla 222.

Parametrit Kuvaus

Password 1-8 Syötä turvatasoa 1-8 vastaava salasana.

Confirm question 1-8 Syötä enintään 20 merkkiä sisältävä vahvistuskysymys, johon käyttäjän on 
vastattava, ennen kuin hän voi käyttää tietyn turvatason kohdetta. 
Toimintoa ei ole olemassa, mikäli toimintopainikkeelle tai kosketusnäppäimelle 
on määritetty turvataso.

Comment 1-8 Syötä salasanaa tai turvatasoa vastaava kommentti. Parametriä ei ole pakko 
käyttää.

Login signal Tänne syötetään digitaalinen signaali, joka avaa kirjautumisessa tarvittavan 
syöttökentän sen aktivoinnin yhteydessä. Kirjautumisessa tarvittava syöttökenttä 
voidaan linkittää myös toimintopainikkeeseen tai kosketusnäppäimeen.

Logout signal Tänne syötetään digitaalinen signaali, joka kirjaa sen hetkisen käyttäjän ulos sen 
aktivoinnin yhteydessä. Kyseinen toiminto voidaan myös linkittää toimintopainik-
keeseen tai kosketusnäppäimeen. Ks. luku "Toimintopainikkeet" sivulla 238.

Login level reg. Tänne syötetään ohjaimen rekisteri, joka ohjaa turvatasoa. Hakemisto ohjaa tur-
vatasoa kaikissa kohteissa, joille on määritetty turvataso (salasana). Hakemiston 
arvo määrittää sen hetkisen turvatason: Arvo 0 = ei turvatasoa, 1 = turvataso 1 
jne.

Current level reg. Tänne syötetään rekisteri, josta pääte voi hakea tietoja kulloinkin kyseessä 
olevan turvatason (0-8) esittämistä varten.

Login timeout Tänne syötetään minuuteissa päätteen poispäältäoloaika, jonka kuluttua käyttäjä 
kirjataan automaattisesti ulos palvelusta. Mikäli ajaksi syötetään 0, käyttäjää ei 
kirjata ulos.

Password RUN / 
PROG

Tänne voidaan syöttää salasana, joka on syötettävä siirryttäessä manuaalisesti 
RUN-tilasta PROG-tilaan. Toimintoa ei käytetä siirryttäessä PROG-tilasta RUN-
tilaan tai kun HMI-Builder-ohjelmassa käytetään päätteen automaattista kytke-
mistä RUN-tilasta TRANSFER-tilaan.

Automatic login Täältä määritetään, onko sisäänkirjautumisikkunan tarkoitus ilmestyä näkyviin 
automaattisesti käytettäessä salasanalla suojattuja lohkoja, kohteita tai painik-
keita. Kyseinen toiminto koskee vain kosketuskuvaruudulla varustettuja päätteitä 
sekä kaikkien muiden päätteiden toimintopainikkeita, koska kursoria ei voi 
sijoittaa salasanalla suojattujen kohteiden päälle ilman että käyttäjä on kirjautunut 
kohdetta vastaavalle turvatasolle.
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8.4.4 Projektien siirtämisen salasana

Kohdassa [Setup] / [System signals] olevalle komentoriville voidaan syöttää komento
"PDxxxxxxxx". Kyseisen komennon avulla voidaan määrittää salasana (xxxxxxxx),
jonka avulla käyttäjällä on pääsy käyttöpäätteen [Transfer]-valikon toimintoihin. Sala-
sana on syötettävä päätteeseen, kun projekteja siirretään HMI-Builderista päätteeseen.

8.4.5 Monitoimisalasana

Kohdassa [Setup] / [System signals] olevalle komentoriville voidaan syöttää komento
"PSxxxxxxxx". Siten syötetylle salasanalle (xxxxxxxx) myönnetään pääsyoikeus päät-
teen kaikkiin toimintoihin. Kyseistä komentoa käytetään mm. tuki- ja huoltotöissä.
Komentoriville voi kirjoittaa vain isoja kirjaimia.

8.4.6 Salasanojen muuttaminen käytön aikana

Toiminnon [Change login password] avulla toimintopainikkeiden tai kosketusnäppäinten
salasanoja voidaan muuttaa käytön aikana. Kun [Change login password]-toimintoon
linkitettyä toimintopainiketta tai kosketusnäppäintä painetaan, näkyviin ilmestyy dialogi-
kenttä, josta kulloinkin kyseessä olevan turvatason salasanaa voidaan muuttaa.
Ks. luku "Toimintopainikkeet" sivulla 238.

HUOM!
Lohkolle [0] ei voi määrittää turvatasoa.
Painike <PREV> ja toimintopainikkeiden ja kosketusnäppäinten toiminto [Return to
previous block] poistetaan sisäänkirjautumisen jälkeen käytöstä, jotta asiattomilla hen-
kilöillä ei ole pääsyä salasanoilla suojattuihin lohkoihin. 
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8.5 Raporttien tulostaminen
Järjestelmästä voidaan tulostaa helposti erilaisia raportteja tuotannon kulun seuraami-
seksi (esim. päivä- ja tapahtumaraportteja). Seuraava kaavio havainnollistaa päivära-
porttien laatimisperiaatetta.

8.5.1 Tulostimen liitäntä

Tulostimessa on oltava sarja- tai USB-liitäntä. Sarjaliitäntäisten tulostinten on tuettava
IBM-merkistöä (850). USB-tulostinten on tuettava USB-tulostinluokkaa sekä vähintään
PCL:ttä. Verkkotulostimen on käytettävä ETHERNETin kautta tapahtuvaa tulostusta
varten Windows-verkkopalveluita. Tulostimen asetukset tehdään kohdasta [Setup] /
[Peripherals]. Tulostimen konfigurointia koskevia lisätietoja on tulostimen käyttöohjees-
sa.
Esimerkkejä käyttöön soveltuvista tulostimista:
Sarjaliitäntäinen tulostin = Panasonic KX-P1092
USB-tulostin = HP Laser Inkjet

= HP Laser Deskjet

8.5.2 Projektien tulostaminen

Valitse valikosta [File] / [Print], mikäli haluat tulostaa projektin. Määritä valintaruutujen
aktivoinnin avulla, mitkä projektin osat on tarkoitus tulostaa. Klikkaa [Setup] tulostimen
konfiguroimiseksi. Klikkaa [Preview] tulostuksen esikatselun näyttämiseksi.

8.5.3 Tekstilohkojen tulostaminen

Raportit laaditaan tekstilohkoina, jotka sisältävät staattista tai dynaamista tekstiä. Suurin
mahdollinen rapottileveys on 150 merkkiä. Tekstilohkoon voidaan syöttää haluttu teksti,
esim. taulukon otsake tai joku muu staattinen teksti, joka on tarkoitus tulostaa raporttiin
joka kerta. Mikäli on tarkoitus tulostaa prosessien arvoja, on määritettävä dynaamiset
kohteet, jotka esittävät kohteeseen linkitettyn signaalin arvoja.
Raportin tulostuksen ajankohta voidaan määrittää esim. aikakanavien avulla.

HUOM!
Mikäli käytetään Unicodea, tekstilohkoja ei voi tulostaa.
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8.5.4 Graafisten lohkojen tulostaminen

Graafisia lohkoja voidaan tulostaa tietokonepalvelimen avulla Ethernetin kautta. Samoin
tulostin voidaan myös liittää USB-liitännällä käyttöpäätteeseen. USB-tulostimen on tuet-
tava seuraavia tulostinkieliä: HP PCL5, PCL5C, PCL6. Graafisia lohkoja voidaan
tulostaa vain, mikäli ne näytetään kuvaruudussa. Komennot voidaan syöttää komento-
riville. Kaksoisklikkaa siinä tapauksessa projektinhallinnan kansion [Setup] kohtaa
[System signals]. 
Kun komentoriville syötetään komento NHD, lasertulostin tulostaa graafisen lohkon
ilman lohkon otsaketta (jossa on lohkon nimi, lohkon numero, päivämäärä ja kellonaika). 

8.5.5 Tulosteiden määrittäminen

Tuloste määritetään [Printout]-välilehden dialogikentästä [Block properties]. Dialogi-
kenttä avataan klikkaamalla lohkon kohdalla hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitse-
malla [Properties]. Parametri Print signal ilmoittaa, mikä digitaalinen signaali laukaiseen
lohkon tulostamisen sen aktivoinnin yhteydessä. Tänne ilmoitetaan myös se digitaalinen
lopetussignaali, jonka käyttöpääte aktivoi sen jälkeen kun tulostaminen on suoritettu.
Signaali palautetaan valitsemalla toiminto [Reset].

HUOM!
Mikäli halutaan tulostaa graafisia lohkoja, tulostimen välimuistin on oltava vähintään
5 MB.
Hälytyslohko, eli hälytyslistan sisältävä graafinen lohko, tulostetaan tekstimuodossa.
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8.5.6 Tulostimen ominaisuudet

Tulostimen ominaisuudet määritetään kaksoisklikkaamalla projektinhallinnan kohtaa
[Peripherals]. Kaksoisklikkaa lopuksi kohtaa [Printer] ja valitse [Properties]. Tulostinta
koskevia lisätietoja on tulostimen käyttöohjeessa. Tulostimen on tuettava laajennettua
IBM-ASCII-merkistöä. Mikäli halutaan tulostaa graafisia lohkoja, tulostimen on tuettava
grafiikkatoimintoja HP PCL5, HP PCL5C tai HP PCL6.

11578AEN

Parametrit Kuvaus

Printer signals Disable Digitaalinen signaali, joka keskeyttää tulostuksen sen aktivoinnin 
yhteydessä. Tulostimen porttia voidaan käyttää sen jälkeen 
muuhun tiedonsiirtoon (esim. transparent-tilaa varten).

Alarm Form 
feed

Signaali, joka lähettää tulostimelle sivunvaihtokomennon. 
Mikäli käytetään hälytystoimintoa To printer, sivunvaihtosignaali 
lähetetään vain sivun lopussa (eli ei jokaisen yksittäisen hälytyk-
sen kohdalla). Koskee vain laser- ja mustesuihkutulostimia.

Printer type Valitse vakio-tekstitulostin tai asennettu tulostin (PCL-mustesuihkutulostin tai 
PCL-lasertulostin).

Page length Täältä määritetään rivimäärä, jonka jälkeen vaihdetaan sivu. Mikäli sivun pituus 
on 0, sivunvaihtoa ei suoritetan.

Paper type Valitse paperityyppi asennetun tulostimen mahdollisuuksien mukaisesti.

Graphic orientation Määrittää, tulostetaanko grafiikat pysty- vain vaakaformaatissa.

Text orientation Määritä, tulostetaanko raportit PCL5-tulostimella pysty- vai vaakaformaatissa.

Network path Ilmoittaa verkkotulostimen etsintäpolun.

User name Käyttäjänimi tulostinpalvelimella.

Password Salasana tulostinpalvelimella.

Handshake Määritä, onko kättelyn tarkoitus tapahtua tulostimen ja päätteen välillä 
XON/XOFF:in vai CTS/RTS:n välityksellä.

New line character Määritä rivin lopun merkki: CR/LF, CR, LF tai ei ollenkaan.

Color/monochrome Määritä, onko tulostus tarkoitus tehdä mustavalkoisena vai värillisenä.
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8.5.7 Tiedonsiirtoportin asetusten teko

Klikkaa kohdasta [Setup] / [Peripherals] kohdan [Printer] kohdalla hiiren oikeanpuoleista
painiketta ja valitse [Connection]. Voit nyt valita täältä sen tiedonsiirtoportin, johon
tulostin on liitetty. Tiedonsiirtoportin asetusten tekoa ja liitettyä tulostinta koskevia tietoja
on käytettävän tulostimen käyttöohjeesta.

HUOM!
Tulostimen asetukset ovat voimassa parametreille, kuten merkkitaulukoille, kirjasin-
koolle ja reunoille.
Tulostimia koskevia tietoja löytyy tulostimen käyttöohjeesta.

11579AEN

Parametrit Kuvaus

Baudrate Määritä tiedonsiirron nopeus (Baud). Sen täytyy olla sama kuin ulkopuolisten 
laitteiden tiedonsiirtonopeus.

Parity Määritä pariteetti. Sen täytyy olla sama kuin ulkopuolisten laitteiden pariteetti.

Data bits Määritä tietobitit. Luvun täytyy olla sama kuin ulkopuolisten laitteiden tietobittien 
lukumäärä.

Stop bits Määritä stopbitit. Luvun täytyy olla sama kuin ulkopuolisten laitteiden stopbittien 
lukumäärä.
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8.5.8 Tulostimen ohjauskoodit

Kirjaa tulostimen ohjauskoodit tekstilohkoon. Kirjoita "%%" ja lisää numero 1:n ja 31:n
väliltä. Numerot 1-31 ovat tulostimen ohjauskoodeja. Kirjoita esim. "%%12". Kyseinen
tieto koskee sivunvaihtoa. Ohjauskoodien kuvaus on tulostimen käyttöohjeessa.
Komennon jälkeen on jätettävä tyhjä lyönti. Sivunvaihto ("%%12") on syötettävä riville
viimeisenä. Tekstissä ei saa olla "%%"-merkkiä. Yhdellä rivillä voi olla useita komentoja.

8.5.9 Tulostimen tila

Liitetyn tulostimen tila voidaan lukea tulostinrekisteriä käyttämällä. Kyseinen rekisteri
ilmoitetaan kohdassa [Setup] / [System signals]. 

8.6 Aikaohjaus
Toiminnon [Time control] ansiosta digitaaliset signaalit voidaan kytkeä päälle tai pois
päältä reaaliaikaisesta kellosta riippuen. Kyseistä toimintoa käytetään, mikäli päätteen
kautta on tarkoitus ohjata prosessin tapahtumia tiettyinä aikoina (esim. moottoreita
käynnistettäessä tai sammutettaessa). Aikakanavat korvaavat aikareleet ja viikkokyt-
kentäkellot.

8.6.1 Aikakanavien määrittäminen

Aikakanavat määritetään kohdasta [Functions] / [Time channels].

11580AEN

Parametrit Kuvaus

Interval text Syötä aikakanavalle mikä vain teksti.

Signal Määritä digitaalinen signaali, joka aktivoidaan ilmoitettujen aikaintervallien välein.

Interval Määritä intervallille päivät ja ajat. Jokaiselle aikakanavalle voidaan määrittää 4 erilaista 
intervallia.
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8.6.2 Näyttötapa käyttötilassa

Aikakanavien sivu näytetään, kun järjestelmälohko 991 aktivoidaan. Se tapahtuu joko
hyppykohteen tai lohkoon linkitetyn digitaalisen signaalin avulla. Aikakanava-arvot voi-
daan lukea tai muuttaa. Mikäli aikakanava-arvoja halutaan muuttaa käyttötilassa, [Time
channels]-vaihtoehdon on oltava valittuna valikon kohdasta [Setup]/[Online properties]. 
Mikäli aikakanava-arvoja halutaan lukea tai muuttaa, siirrä kursori halutulle riville ja
paina enter-painiketta. Samoin voit osoittaa halutulle riville, mikäli päätteessä on koske-
tuskuvaruutu. Paina [OK] aikakanavan määrittämisen lopettamiseksi. Sulje aikakanava-
valikko valitsemalla <PREV> tai paina <CANCEL>, mikäli päätteessä on kosketuskuva-
ruutu. Silloin näytetään se lohko, josta aikakanavalohko aktivoitiin.

8.7 Kielihallinta
Ohjelmointiohjelmisto tukee DOP-sarjan käyttöpäätteiden monikielisiä sovelluksia. Suo-
sittelemme, että koko sovellus laaditaan ohjelmointiohjelmistolla yhdellä kielellä. Kaikki
käyttötekstit voidaan lopuksi kääntää monikielisellä kielituella muille kielille. Käännös
voidaan tehdä suoraan ohjelmointiohjelmaan. Kaikki tekstit voidaan myös siirtää teksti-
tiedoston muodossa, tai ne voidaan kääntää jollakin toisella ohjelmistolla. Käännetty
tiedosto siirretään sen jälkeen takaisin ohjelmointiohjelmistoon. Jokaisessa sovelluk-
sessa voidaan käyttää enintään 10 kieltä.
Sovelluksen jokaiselle tekstille osoitetaan mikä vain indeksi. Mikäli toimintoa halutaan
optimoida ja tekstien lukumäärää halutaan vähentää, sovelluksessa usein käytetty teksti
voidaan kopioida ja se voidaan käyttää uudelleen. Kyseiset tekstit on linkitetty siitä
johtuen samaan indeksiin.
Myös käyttökieli sisältää käyttäjätekstejä, ja se linkitetään järjestelmäkieleen, joka sisäl-
tää järjestelmätekstejä. Käyttäjätekstit ovat tekstejä, joita syötetään projektin ohjel-
moinnin aikana. Järjestelmätekstit ovat tekstejä, jotka ovat jo olemassa uuden projektin
luomisen aikana, samoin kuin tekstejä, jotka ovat jo olemassa päätteen järjestelmäoh-
jelmassa.

HUOM!
Jotkut kirjasinlajit, erityisesti aasialaiset kirjasilajit, tarvitsevat erittäin paljon muistitilaa.
Se vähentää itse projektin muistitilaa, ja se on otettava huomioon projekteja käännet-
täessä. Projektin ja siihen kuuluvien kirjasilajien kokonaismuistitila on 12 MB.
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8.7.1 Unicode käyttöpäätteessä

Unicode on maailmanlaajuinen vakiomerkkikoodaus, jossa maailman eri kielten kirja-
sinten näytössä käytetään 16-bittisiä arvoja. DOP11B-käyttöpäätteet tukevat ainoas-
taan Unicode-merkistöä. Unicode-merkkejä voidaan käyttää projekteissa ja järjestelmä-
teksteissä.
Käyttöjärjestelmissä Microsoft Windows XP ja Windows 2000 on Unicode-tuki.
HMI-Builder käyttää Unicode-merkistöä Unicode-merkkien näyttämiseen dialogiken-
tissä.

8.7.2 Useiden käyttökielten luominen

Valitse [Setup] / [Multi-language] / [New language]. Kyseinen toiminto avaa assistentin
usean käyttökielen luomista varten. Seuraa kulloinkin kyseessä olevan dialogikentän
ohjeita ja valitse halutut parametriarvot tai nimet tai syötä ne.

11990AEN
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Määritä, onko tarkoitus, että olemassa olevasta kielestä (eli jo luodusta kielestä) kopioi-
daan kaikki tekstit. Kieli 1 on kieli, jolla sovellus on luotu (peruskieli).

Valitse seuraavaksi sovelluksessa käytettävien kielten lukumäärä. Klikkaa lopuksi
[Next]. 

Ohjelmisto ehdottaa kielten nimiä. Käyttäjä voi muuttaa niitä.
Kohdasta [Character table] valitaan, mitä merkistöä päätteessä käytetään ja mitä
kansallisia merkkejä otetaan käyttöön. Ks. luku "Maa/kieli" sivulla 124.

11991AEN

11992AEN
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Kohdasta [System language] valitaan joko [Integrated] tai [User-defined]. Mikäli valitaan
[Integrated], päätteen järjestelmätekstit näytetään valitulla kielellä. Mikäli valitaan [User-
defined], integroitu järjestelmäkieli voidaan kääntää ja linkittää käyttökieleen (edellyt-
täen, että pääte on liitetty tietokoneeseen).

Täältä määritetään kieliohjausrekisteri. Sen arvo (0 ... 9) määrittää, mitä käyttökieltä
(0 ... 9) päätteen on tarkoitus käyttää.
Klikkaa [Finish], mikäli haluat poistua assistentista. Näyttöön ilmestyy hakemistopuu,
jossa on kaikki luodut kielet.

11993AEN
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8.7.3 Tekstien kääntäminen ja muokkaaminen ohjelmointiohjelmistoa käyttämällä

Valitse [Setup] / [Multi-language] / [Edit].

Syötä tänne taulukkosoluun kunkin kielen käännös. Kursoria liikutetaan nuolinäppäimiä
käyttämällä rivien ja sarakkeiden välillä. Tekstilistasta voidaan etsiä tietoja valitsemalla
[Edit] / [Search].
Käyttökielet voidaan siirtää myös tekstitiedostona, ja ne voidaan kääntää jotakin toista
ohjelmaa käyttämällä (esim. Excel tai Notepad). Tekstitiedosto siirretään lopuksi
takaisin sovellukseen. Ks. luvut "Export-toiminto" ja "Import-toiminto" sivulla 236.

11994AEN

00

I



8Laitetoiminnot
Kielihallinta

 Järjestelmäkäsikirja  –  Käyttöpäätteet DOP11B 235

8.7.4 Käyttökielen ominaisuudet

Valitse [Setup] / [Multi-language] / [Setup].

Klikkaa kohdassa [User language] hiiren oikeanpuoleista näppäintä, ja valitse [Proper-
ties] kielinäytön ohjauksen rekisterin muuttamiseksi.
Voit tehdä seuraavia asetuksia klikkaamalla kielen nimen kohdalla hiiren oikeanpuo-
leista painiketta:

Klikkaa kohdassa [Character set] hiiren oikeanpuoleista painietta kielen merkistön
muuttamiseksi.
Klikkaa kohdassa [System language] hiiren oikeanpuoleista painiketta valitun järjestel-
mäkielen muuttamiseksi.

8.7.5 Käyttäjän määrittelemä järjestelmäkieli

Mikäli haluta määrittää käyttäjän määrittämän järjestelmäkielen, merkitse [User-
defined], valitse lähdekieli ja klikkaa [Receive]. Näyttöön ilmestyy dialogikenttä
[Language transfer]. Klikkaa [Receive] ladataksesi integroidut järjestelmäkielet päät-
teestä. Sen ansiosta voit muuttaa myös järjestelmätekstejä kohdasta [Setup] / [Multi-
language] / [Edit]. Voit myös siirtää teksti tekstitiedostona ja muokata niitä jollakin
toisella ohjelmalla.
Päätteen kaikki järjestelmätekstit (salasanat, aikakanavat jne.) tukevat monikielisiä
sovelluksia. Voit käyttää joko esimääritettyjä järjestelmäkieliä tai luoda omia (uusia) kie-
liä. Sovelluskielelle on käytettävissä kaikki valitun merkistön merkit. Tekstimerkkijono
voidaan linkittää useisiin kohteisiin. Jokaisen kielen suurin mahdollinen tekstijonojen
lukumäärä riippuu päätteen käytettävissä olevasta projektimuistista. 
Sovelluskielen dialogikentän vasemmassa alareunassa on valitun kielen muistin kokoa
koskevia tietoja (kielitiedosto). Kyseiset tiedot esitetään formaatissa X/Y, jolloin X
osoittaa varattua ja Y vapaata muistia, esim. koko 7/128.

11995AEN

Parametrit Kuvaus

New language Käytä valittua kieltä

Character set Valitse/vaihda merkistö

System language Valitse/vaihda järjestelmäkieli

Delete language Poista sen hetkinen kieli

Rename Vaihda sen hetkisen kielen nimi

Features Määritä tietorekisterit, jotka määrittävät kielinäytön arvon
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8.7.6 Export-toiminto

Kieliä voidaan siirtää export-toiminnolla (esim. Exceliin) kääntämistä varten, ja ne
voidaan lopuksi siirtää takaisin ohjelmointiohjelmistoon.
Valitse [Setup] / [Multi-language] / [Export]. Valitse käyttäjätekstit (tai järjestelmätekstit).
Syötä näkyviin ilmestyvään dialogikenttään siirrettävän tiedoston nimi ja valitse formaa-
tiksi Unicode.

8.7.7 Import-toiminto

Valitse [Setup] / [Multi-language] / [Import], ja valitse kielityökalupalkin painiketta
[Import].
Valitse [User texts] (tai [System texts]). Näkyviin ilmestyy dialogikenttä [Import multi-lan-
guage texts]. Syötä tänne tuotavan tekstitiedoston nimi. Projektikieli on olemassa
Unicode-formaatissa.

8.7.8 Indeksin näyttäminen

Jokainen monikielisellä tuennalla varustetussa sovelluksessa tekstiä esittävä kohde on
linkitetty indeksiin. Indeksi voidaan linkittää erilaisiin kohteisiin, jotka sisältävät saman
tekstin. Valitse toiminto [Setup] / [Multi-language] / [Show index] kohdetekstien indeksi-
numeroiden näyttämiseksi. 

8.7.9 Ristiviittaus

Valitse [Setup] / [Multi-language] / [Cross reference]. Näyttöön ilmestyvässä ristiviittaus-
listassa olevia kohteita voidaan muokata klikkaamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta.
Ristiviittauslista tukee indeksinumeroiden syötön yhteydessä inkrementaalista hakua.

8.7.10 Indeksin käyttäminen uudelleen

Valitse [Setup] / [Multi-language] / [Reuse index]. Mikäli [Reuse index]-toiminto on aktii-
vinen kohteen kopioimisen aikana, kopiolle osoitetaan sama indeksi. Näin kohteet, joilla
on sama indeksi, täytyy kääntää vain kerran. Yhteen tekstiin tehdyt muutokset vaikut-
tavat kaikkiin teksteihin, joilla on sama indeksinumero.

HUOM!
Mikäli poistat kohteen, josta on olemassa saman indeksinumeron omaavia kopioita,
vain merkitty kopio poistetaan.
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8.7.11 Unicode-kirjasinlajin valitseminen

Täältä valitaan Unicode-kirjasinlaji, mikäli käyttökielen laatimiseen tarvitaan laajen-
nettua merkistölukumäärää.

8.7.12 Sovelluskielet käyttötilassa

Sovelluskieli voidaan muuttaa päätteestä käyttötilassa. Silloin on muutettava ilmoite-
tussa kieliohjausrekisterissä oleva arvo (0-9). Muista, että pääte päivittää koko lohkon
näytön, jos käyttötilassa (RUN) valitaan uusi kieli. Mikäli päätteessä on kursori, se sijoi-
tetaan muutoksen jälkeen sen hetkisen lohkon ensimmäiselle ohjattavalle kohteelle.

8.7.13 Kirjasinmallit

Kirjasinlajit-kohdasta määritetään, mitä kirjasinlajia tekstikohteissa ja kielissä käytetään.
Valitse [Edit] / [Font templates], niin näyttöön avautuu projektissa käytettävien kirjasin-
lajien lista. Mikäli käytetään kieltä, jossa esiintyy merkkejä, jotka eivät sisälly Windows
True Type -kirjasimiin (kuten Arial tai Times New Roman), kirjasinlaji on määritettävä
kyseiselle kielelle. Kirjasinmalleihin tehtävät muutokset vaikuttavat kaikkiin tekstikohtei-
siin, jotka on linkitetty kyseiseen kirjasinlajiin.

11996AEN

HUOM!
Kirjasinlajitiedostojen koko otetaan huomioon varattua projektimuistia laskettaessa.
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8.8 LED-lamput
Koskee vain LED-lampuilla varustettuja käyttöpäätteitä.
Käyttöpäätteessä on integroidut LED:it, jotka linkitetään rekisteriin. Määritykset tehdään
kohdasta [Functions] / [LED]. Rekisterin sisältö määrittää LED:ien värin ja mahdolliset
vilkkutoiminnot seuraavan taulukon mukaisesti.

8.9 Toimintopainikkeet
Toimintopainike linkitetään signaalin kanssa valitsemalla sen osoite kyseisellä painik-
keella tai valitsemalla kyseinen toiminto valintalistasta. Toimintopainikkeeseen linkitetty
signaali aktivoidaan, kun toimintopainikkeella aktivoidaan määrityksen mukaisen toi-
minto.

Päätteiden toimintopainikkeiden lukumäärä voi vaihdella päätteen mallista riippuen.

Rekisteriarvo (Hex) Rekisteriarvo (Dec) Vilkkkumistaajuus 
(Hz)

Väri

00 0 - Ei

01 1 - Vihreä

02 2 - Punainen

11 17 5 Vihreä

12 18 5 Punainen

21 33 2,5 Vihreä

22 34 2,5 Punainen

31 49 1,2 Vihreä

32 50 1,2 Punainen

41 65 0,6 Vihreä

42 66 0,6 Punainen

HUOM!
Vain kaksi toimintopainikkeeseen linkitettyä signaalia voidaan antaa samanaikaisesti.
Mikäli yhtäaikaa painetaan useampaa kuin kahta toimintopainiketta, vain kaksi ensim-
mäisenä annettua signaalia aktivoidaan.
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8.9.1 Toimintopainikkeiden määrittäminen

Toimintopainikkeet määritetään kahdella eri tavalla:
• Globaalisesti
• Paikallisesti

Globaalinen määrittäminen
• Globaaleja toimintopainikkeita määritetään ja käytetään koko sovelluksessa, ja ne

koskevat kaikkia lohkoja. 
• Globaali määritys on käyttötilassa aina saatavilla, mikäli kuvaruudussa näkyvässä

lohkossa ei ole paikallisia määrityksiä sen hetkiselle toimintopainikkeelle.
• Määritykset tehdään kohdasta [Functions] / [Function keys]. 

Paikallinen määrittäminen
• Paikallisia toimintopainikkeita määritetään ja käytetään yhdessä lohkossa. 
• Paikalliset määritykset ovat tärkeysjärjestyksessä globaalien määritysten edellä.
• Paikalliset toimintopainikkeet määritetään sen hetkisen lohkon ominaisuudet-dialogi-

kentästä välilehdeltä [Local function keys].

11997AEN
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Toiminto Kuvaus

IO Toimintopainikkeen aktivoima signaali. (Sitä seuraavaa kenttää käytetään 
mahdollisten indeksirekistereiden ja signaaliformaattien syöttämiseen).

Event IO event -toiminnolla voidaan määrittää painikkeiden vaikutus syötettyyn 
signaaliin. 
Event-toiminto tarjoaa käyttöön seuraavat vaihtoehdot: 

Short term Signaali on aktiivinen niin kauan kuin painiketta painetaan.

Toggle Signaali annetaan tai palautetaan painiketta painettaessa.

Set Signaali annetaan painiketta painettaessa, ja se jää kyseiseen 
tilaan. 

Reset Signaali palautetaan painiketta painettaessa, ja se jää 
kyseiseen tilaan.

Grouped Kaikki signaalit, jotka kuuluvat toimintopainikkeeseen, jolla 
on sen hetkinen ryhmänumero, palautetaan. Ryhmänumero 
syötetään kenttään [Group]. Yhteen ryhmään kuuluu enintään 
8 toimintonäppäintä.

Set analog Toimintonäppäimeen linkitetylle analogiselle signaalille 
annetaan toiminnolla [Set analog] se arvo, joka on syötetty 
kenttään [Value].

Inc. analog Toimintonäppäimeen linkitettyä analogista signaalia nostetaan 
sillä arvolla, joka on syötetty kenttään [Value].

Dec. analog Toimintonäppäimeen linkitettyä analogista signaalia lasketaan 
sillä arvolla, joka on syötetty kenttään [Value]. 

Set analog object to Kohdistaa syötetyn arvon kursoria käyttämällä valitulle ohjattavalle 
analogiselle kohteelle.

Increment analog object 
with, or set digital object

Korottaa valitun ohjattavan analogisen kohteen arvoa syötetyllä arvolla tai 
aktivoi valitun ohjattavan digitaalisen kohteen.

Decrement analog object 
by, or reset digital object

Laskee valitun ohjattavan analogisen kohteen arvoa syötetyllä arvolla tai 
palauttaa valitun ohjattavan digitaalisen kohteen.

Set digital object 
momentarily

Aktivoi valittua digitaalista kohdetta niin kauan kun painiketta painetaan.

Jump to block Hyppää siihen lohkoon, jonka nimi tai numero on syötetty.

Other function Toimintopainikkeet tai kosketusnäppäimet on linkitetty valintalistan toimintoihin. 
Ks. ylimääräinen taulukko "Toimintopainikkeiden ja kosketusnäppäinten muita 
toimintoja" auf Seite 241.

Macro Valittu makro on päällä. Valitun makron nimeä voi muuttaa tai merkityn 
tapahtuman makrotapahtumaa voidaan muuttaa kentästä [Edit macro]. 

Security level Toimintopainikkeille voidaan määrittää turvatasoja. Käyttäjän on kirjauduttava 
sisään kyseisen tai jonkun toisen turvatason salasanalla, mikäli hän haluaa 
käyttää toimintopainiketta.
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Toimintopainikkeiden ja kosketusnäppäinten muita toimintoja

Toiminto Kuvaus

Load recipe Hakee reseptin käyttöpäätteen muistista.

Save recipe Tallentaa reseptin käyttöpäätteen muistiin.

Delete recipe Poistaa reseptin käyttöpäätteen muistista.

Append recipe Lisää signaalit ja niiden arvot sen hetkisestä lohkosta olemassa olevaan reseptiin.
Ks. luku "Reseptinhallinta" sivulla 210.

Login with specified security level Sisäänkirjautuminen. Ks. luku "Salasanat" sivulla 222.

Logoff Uloskirjautuminen.

Change login password Muuttaa salasanan.

Scroll one page up Selaa hälytysten hallinnassa sivun verran ylöspäin.

Scroll one page down Selaa hälytysten hallinnassa sivun verran alaspäin.

Enlarge text Suurentaa tekstin kokoa hälytysten hallinnassa.

Minimize text Pienentää tekstin kokoa hälytysten hallinnassa.

Save recipe on memory card Tallentaa reseptin varmistusta varten määritetylle muistikortille.

Load recipe from memory card Lataa reseptin varmistusta varten määritetyltä muistikortilta.

Delete recipe from memory card Poistaa reseptin varmistusta varten määritetyltä muistikortilta.

Load project from memory card Lataa projektin varmistusta varten määritetyltä muistikortilta.

Acknowldge alarm Kuittaa hälytyslistalla olevan hälytyksen.

Display alarm list Näyttää hälytysten hallinnan (lohko 990).

Jump to info block linked with the alarm Hyppää hälytykseen linkitettyyn lohkoon. Koskee sen hetkistä hälytysriviä tai hälytysten 
hallintaa. 

List alarm groups Määrittää, mistä hälytysryhmästä hälytysten hallinnan hälytys näytetään.

Return to the previous block Näyttää edellisen lohkon. Jopa 9 paluuhyppytasoa on mahdollista. Mikäli lohko 0 näytetään, 
kyseisellä toiminnolla ei voi hypätä takaisin edelliseen lohkoon. Lohkohypyt eivät ole 
mahdollisia kyseistä toimintoa käyttämällä, mikäli käyttäjän olisi kirjauduttava sisään sen 
hetkistä korkeammalle tasolle.

Display object info Näyttää käyttötilassa analogisten kohteiden minimi- ja maksimiarvot tekstilohkossa.

Input Vastaa enter-painikkeen painamista.

Display diagnostics page Näyttää käyttöpäätteen tietosivun. 

Connect TCP/IP Luo yhteyden TCP/IP-sarjayhteyttä käytettäessä.

Disconnect TCP/IP Katkaiseen TCP/IP-sarjayhteyden.

Change recipe directory Muokkaa päätteen reseptihakemistoa.

Create recipe directory Luo päätteeseen reseptihakemiston.

Delete recipe directory Poistaa päätteen reseptihakemiston.
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8.9.2 Lohkoon hyppääminen toimintopainikkeita käyttämällä

Lohkoihin voidaan hyppiä kyseisen toiminnon ansiosta toimintopainikkeita käyttämällä,
ilman että näyttösignaalia käytetään. Valitse valintalistasta [Jump to block] halutessasi
määrittää painikkeet (paikalliset tai globaalit).
Lohkonvaihto voidaan tehdä kaikkein nopeimmin toimintopainikkeita käyttämällä. Silloin
ohjaimesta ei varata digitaalista signaalia.

8.10 Kehityssuunta
8.10.1 Vaiheiden kehityssuunta

Kyseinen toiminto kerää ohjaimen analogiset arvot ja näyttää ne käytön aikana kehitys-
suuntakohteessa. Tiedot esitetään käyrinä. Kerätyt arvot tallennetaan päätteen projek-
timuistiin.
Samassa lohkossa tai eri lohkoissa voidaan määrittää useita, toisistaan riippumattomia
kehityssuuntakäyriä. Niiden lukumäärää rajoitetaan niiden koon ja projektimuistin kapa-
siteetin puitteissa.
Kehityssuuntakohteesta määritetään mm. tietojen keräämisen välinen aika sekä
arvojen lukumäärä.

Kehityssuuntatie-
tojen koon laske-
minen

Kehityssuuntatietojen koon laskemiseen projektimuistissa käytetään seuraavaa
kaavaa:

S = TOG + AK (28 + (645 x ((AS / 100) + 1)))

Kehityssuuntakohteita voidaan syöttää 32-bittisinä arvoina, sekä etumerkillisinä
(signed) tai etumerkittöminä (unsigned). Kehityssuuntakäyrät vievät 32-bittisessä
muodossa enemmän muistitilaa kuin 16-bittisessä muodossa.

TOG Kehityssuuntakohteen koko
(Mikäli kehityssuuntakohteen kaikkia parametrejä muutetaan, arvo on TOG = 320 bittiä.)

AK Kehityssuuntakohteessa määritettyjen käyrien lukumäärä

AS Seuraavaan sataan pyöristettyjen mallien lukumäärä

S Bittien lukumäärä

HUOM!
Myös RAM-muisti voi rajoittaa kehityssuuntien lukumäärää kohteessa. Rajoitus on
muista projektissa käytetyistä kohteista ja toiminnoista riippuvainen.
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Näyttötapa 
käyttötilassa

Kehityssuuntakäyrät voivat näyttää käyttötilassa kehittymistietoja. Valitse haluttu kehi-
tyssuuntakohde, ja paina enter-painiketta. Näkyviin ilmestyy dialogikenttä. Valitse näy-
tettävien tietojen aika-alue ja päivämäärä. Dialogikentän alareunassa lukee "History".
Mikäli haluat palata reaaliaikaiseen näyttöön, paina enter-painiketta uudelleen. Kehitys-
suuntatiedot tallennetaan tiedostoihin. Nimi syötetään kehityssuuntakohteiden määri-
tyksen yhteydessä.

8.10.2 Kehityssuuntakohteiden määrittäminen

Kehityssuuntakohteita voidaan määrittää samalla tavalla kuin muita lohkossa olevia
dynaamisia kohteita. Kohde voidaan linkittää jopa kuuteen analogiseen signaaliin.
Toisin kuin muissa kohteissa, syötettävän kehityssuuntakohteen nimessä on oltava
1-8 merkkiä. Ensimmäisen merkin on oltava joko kirjain tai luku. Kehityssuuntakohteen
nimessä saa käyttää merkkejä A-Z, 0-9 ja _. Muutoin ovat voimassa MS-DOS-tiedosto-
nimiä koskevat konventiot.
Kehityssuuntakohteelle voidaan määrittää seuraavat parametrit. Kohdasta [Setup] /
[Terminal options] voidaan määrittää, onko tarkoitus tallentaa vain kehityssuuntamuu-
tokset vai kaikki kehitysuunnat.

11604AEN

HUOM!
Muita kehityssuuntakohteita koskevia tietoja on luvussa "Graafinen esitystapa ja
ohjaus" (sivulla 159).

00

I



8 Laitetoiminnot
Kehityssuunta

244  Järjestelmäkäsikirja  –  Käyttöpäätteet DOP11B

8.10.3 Kehityssuuntatietojen siirtäminen

Jos tietokoneelle on asennettu [DOP Tools] \ [DOP File Transfer], tietokoneeseen tai
tietokoneesta voidaan siirtää kehityssuuntatietoja, reseptejä ja hälytyslistoja tilastollisia
laskelmia, näyttöä tai tallennusta varten.
Seuraavia tietoja voidaan myös siirtää FTP:n välityksellä tietokoneen ja päätteen välillä: 
• Kehityssuuntatiedot
• Reseptit
• Hälytyslistat
• HTML-tiedostot
• Bittikarttagrafiikat

Tietokoneessa täytyy olla sitä varten asennettuna FTP-asiakas. Ohjelmaryhmä DOP
Tools sisältää sovelluksen DOP FTP Client, joka toimii vakio-FTP-asiakkaana.
Kehityssuuntatiedot voidaan avata suoraan tilastollisia laskelmia varten, esim. Excel-
ohjelmassa.

Kehityssuuntatie-
dostot

Kehityssuuntatiedostojen nimet ilmoitetaan kehityssuuntakohteen määrityksen yhtey-
dessä jokaiselle kehityssuunnalle. Tiedostolle osoitetaan suffiksi SKV. 
Kehityssuuntatiedoston riviformaatti on: 
DDDD;TTTT;AAAA;BBBB;CCCC;DDDD;EEEE;FFFF:

Vanhin arvo näytetään ensimmäisellä tiedostorivillä ja uusin arvo viimeisellä tiedostori-
villä. SKV-formaatti voidaan tuoda suoraan Microsoft Exceliin. Excelin diagrammiassis-
tenttia käytetään tilastollisten diagrammien laatimiseen. Tiedostoja ei voi muuttaa ja
lähettää niitä sen jälkeen takaisin päätteeseen.

Formaatti Kuvaus

DDDD Setup-toiminnon yhteydessä ilmoitettu päivämääräformaatti

TTTT Setup-toiminnon yhteydessä ilmoitettu aikaformaatti

AAAA Kehityssuuntakäyrä 1

BBBB Kehityssuuntakäyrä 2 (mikäli määritetty)

CCCC Kehityssuuntakäyrä 3 (mikäli määritetty)

DDDD Kehityssuuntakäyrä 4 (mikäli määritetty)

EEEE Kehityssuuntakäyrä 5 (mikäli määritetty)

FFFF Kehityssuuntakäyrä 6 (mikäli määritetty)
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8.10.4 Kehityssuuntatiedostojen varmuuskopioiden tekeminen

Kehityssuuntatietoja voidaan kopioida käyttöpäätteen tavallisesta projektimuistista ulko-
puoliselle, käyttöterminaaliin asetetulle muistikortille. Käyttöterminaalissa olevan muis-
tikortin on oltava formatoitu varmuuskortiksi. Se voidaan asettaa mihin vain käyttötermi-
naaliin. Kortilla olevat tiedot voidaan lopuksi siirtää kortilta FTP:n välityksellä tietokonee-
seen, jossa niitä voidaan vielä muokata. Kehityssuuntatiedostot, joista on tehty var-
muuskopio, ovat käyttöpäätteen (kirjasto-) hakemistossa "Backup". Jotta kehityssuun-
tatiedostoja voidaan siirtää päätteen ja tietokoneen välillä, tietokoneessa täytyy olla
asennettuna FTP-asiakas (DOP FTP Client).
Kehityssuuntatiedostojen varmuuskopiointi käyttöpäätteen projektimuistista ulkopuoli-
selle, käyttöpäätteessä olevalle muistikortille tehdään käyttämällä TBUP-komentoa ja
muistisolua, joka syötetään konfigurointiohjelmiston komentoriville. Kaksoisklikkaa
projektinhallinnan hakemiston [Setup] kohtaa [System signals].

11582AEN

Parametrit Kuvaus

TBUP Trend-Backup. Käytetään kehityssuuntatiedostojen varmuuskopioiden luomiseen 
ulkopuolisille muistikorteille.

TESOSn Kun signaali [Activate] aktivoidaan, vain yksi kehityssuuntamalli tallennetaan. 
Kun n=*, asetus koskee kaikkia kehityssuuntakohteita. Kun n=T, asetus koskee 
vain kehityssuuntakohteita, jotka alkavat T:llä.

TMBx Trend Multi Backup. Käytetään yhdessä järjestelmäkomennon TBUP kanssa 
useiden backup-kirjastojen laatimiseen yhdelle muistikortille. (x on backup-tiedos-
toja sisältävien kirjastojen lukumäärä muistikortilla. Mikäli lukumäärä ylitetään, 
vanhimman kirjaston päälle kirjoitetaan automaattisesti. Esiasetusarvo on 1.)

00
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Syötä komento TBUP, jota seuraa digitaalisignaali (esim. M10). Digitaalisignaali voi-
daan nyt linkittää toimintopainikkeeseen tai kosketusnäppäimeen. Mikäli digitaalinen
signaali aktivoidaan painiketta painamalla, kaikki kehityssuuntatiedostot varmistetaan
käyttöpäätteen projektimuistista ulkoiselle muistikortille. Käyttöpääte deaktivoi varmis-
tuksen loputtua komentoriville syötetyn signaalin.

8.11 Makrot
Makrossa päätteen monta tapahtumaa kerätään yhdeksi ainoaksi komennoksi. Mikäli
käytät päätteessä usein samaa komentoa tai samoja asetuksia, voit automatisoida
toimenpiteet luomalla makron. Makro laukaistaan paikallisten tai globaalien toimintopai-
nikkeiden tai kosketusnäppäinten avulla. Toiminto [Macros] avataan kohdasta [Func-
tions] / [Macros].

8.11.1 Makron lisääminen

Kun klikkaat hiirellä kenttää [Add macro], näyttöön ilmestyy valintadialogi. 

Anna makrolle haluamasi nimi. Nimen on oltava selkeä. Klikkaa [OK], ja makro näyte-
tään listassa antamallasi nimellä.
Määritettyjen makrojen lukumäärää ei ole rajoitettu.

HUOM!
Ulkopuoliselle muistikortille voi tallentaa jokaiseen kirjastoon vain yhden version kehi-
tyssuunnasta. Mikäli jo varmistetusta kehityssuunnasta tehdään varmuuskopio, se
kirjoitetaan varmistetun kehityssuunnan päälle. Usean kirjaston luomiseen käytetään
komentoa TMBx.

11998AEN

00
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8.11.2 Lisää tapahtuma / liitä tapahtuma

Kun klikkaat hiirellä kenttää [Insert event] tai [Add event], näkyviin ilmestyy seuraava
valintadialogi:

Jokainen makro voi sisältää enintään 8 erilaista tapahtumaa (riviä).

11583AEN

Parametrit Kuvaus

I/O Täältä määritetään signaali, joka linkitetään makrossa olevaan tapahtumaan. 
Kentästä [Event] valitaan, mikä tapahtuma makron signaaliin linkitetään. 
Voit valita seuraavista tapahtumista:

Set Digitaalinen signaali aktivoidaan, kun makropainiketta painetaan, 
ja se jää kyseiseen tilaan.

Decrements 
analog

Analogista signaalia lasketaan makron aktivoinnin yhteydessä 
painiketta painamalla sillä arvolla, joka on syötetty kenttään 
[Value].

Reset Digitaalinen signaali deaktivoidaan, kun makropainiketta 
painetaan, ja se jää kyseiseen tilaan.

Sets analog Analogiselle signaalille annetaan makron aktivoinnin yhteydessä 
painiketta painamalla se arvo, joka on syötetty kenttään [Value].

Toggle Digitaalinen signaali aktivoidaan tai deaktivoidaan vuorotellen, 
kun makropainiketta painetaan.

Increments 
analog

Analogista signaalia nostetaan makron aktivoinnin yhteydessä 
painiketta painamalla sillä arvolla, joka on syötetty kenttään 
[Value].

Jump to block Syötä sen lohkon, johon makropainiketta painettaessa on tarkoitus hypätä, numero tai 
nimi. 
Lohkoon hyppääminen voi olla makron viimeinen tapahtuma, koska lohkoon hyppää-
minen lopettaa makron.

Command Aktivoitava komento. Valittavissa ovat seuraavat komennot:

IPCONFIG Avaa ja näyttää päätteen sen hetkisen IP-osoitteen.

PING Tarkistaa, onko isäntäkone (host) tavoitettavissa.

ROUTE Käytetään tiedostojen näyttämiseen, lisäämiseen ja poistami-
seen.

Argument Tekstikenttä, joka sisältää komentoparametrin, esim. 192.168.1.1 komennolle PING.

Show input range Yes / no (vain kosketusnäppäimille).
Ilmoittaa, onko syöttökenttä tarkoitus näyttää ohjelman ollessa päällä.

Allow multiple 
instances

Yes / no
Määrittää, saako ohjelman monta eri kopiota olla samanaikaisesti päällä.
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8.11.3 Muokkaa

Klikkaa kohtaa [Edit], mikäli haluat muuttaa sen hetkisen makron nimeä tai sen hetkisen
tapahtuman makrotapahtumaa. Voit myös kaksoisklikata suoraan makroa tai makrota-
pahtumaa, mikäli haluat muokata sitä.

8.11.4 Makrojen aktivoiminen

Makro aktivoidaan toiminto- tai kosketusnäppäimiä käyttämällä. Jokainen painike
(globaalinen tai paikallinen) voidaan linkittää makroon. Kyseisen painikkeen makro vali-
taan paikallisten ja globaalien toimintopainikkeiden sekä kosketusnäppäinten dialogi-
kentistä.

8.12 Järjestelmämonitori
Järjestelmämonitori on lohko, jonka avulla käyttäjä voi tarkastella ja muuttaa ohjaussig-
naaliarvoja käyttöpäätteen ollessa kytkettynä päälle. Arvot näytetään desimaalisina,
heksadesimaalisina ja ASCII-arvoina. Järjestelmämonitori on aina saatavana käyttö-
päätteessä. Jotta järjestelmämonitoria voidaan käyttää käyttöpäätteen ollessa kytket-
tynä päälle, toteuta lohkohyppy toisesta lohkosta järjestelmämonitorilohkoon. Mikäli
halutaa lisätä esim. ohjaussignaaleja, käsittelykenttä on avattava. Se ilmestyy näkyviin
heti kun Enter-painiketta painetaan tai kenttää [NEW] klikataan järjestelmämonitorin
ollessa kytkettynä päälle.

00
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8.13 Data logger
Tiedoista voidaan laatia protokolla ja ne voidaan tallentaa tiedostoon samalla tavalla
kuin kehityssuuntatiedot (kuitenkin ilman näyttöä päätteessä). Tietojen protokollan laa-
timinen voidaan tehdä eri aikaväleillä tai arvojen muutosten yhteydessä. Jokainen data
logger tukee 16 signaalia ja se voi protokolloida 16-bittisiä, 32-bittisiä ja reaalisia (liuku-
luku-) arvoja. Protokollointi kuormittaa järjestelmätehoa ja muistitilaa. 
Kaksoisklikkaa projektinhallinnan kohtaa [Data logging]. Klikkaa lopuksi hiiren oikean
puolimmaisella painikkeella kohtaa [Data logging] ja valitse [Add]. Kun kohtaa [Data
logger] kaksoisklikataan, seuraava dialogikenttä ilmestyy näkyviin.

11999AEN

Parametrit Kuvaus

Name Syötä Data loggerin nimike (=tiedostonimi). Kyseinen nimike, joka voidaan 
antaa jokaiselle loggerille vain kerran, saa olla enintään 8 merkin pituinen. 
Vain merkkejä A - Z, 0 - 9 ja _ saa käyttää.

Sample interval Syötä tietojen protokollan laatimisen intervalli. Pienin mahdollinen arvo on 1 s.

Sample count Syötä tallennettavien arvojen lukumäärä. Suurin arvo on 65534. Kun suurin arvo 
saavutetaan, jokaisen uuden samplen yhteydessä kirjoitetaan vanhimman 
tiedon päälle.

00

I



9 Verkkotoiminnot ja tiedonsiirto
Tiedonsiirto

250  Järjestelmäkäsikirja  –  Käyttöpäätteet DOP11B

9 Verkkotoiminnot ja tiedonsiirto
9.1 Tiedonsiirto
9.1.1 Tiedonsiirto kahden ohjaimen kanssa (kaksinkertaiset ajurit)

Päätteessä voidaan aktivoida kaksi eri ajuria. Näin pääte voi kommunikoida samanai-
kaisesti kahden eri ohjaimen kanssa. 
Ohjaimet voidaan kytkeä päätteen sarjaliitännän tai ETHERNET-liitännän kautta. 
Signaalinosoitus ohjaimeen tehdään kyseiselle ohjaimelle normaalilla tavalla (ks. ajuri-
dokumentaatio).
• Avaa HMI-Builderistä valikosta [Project] / [Properties].
• Valitse ohjain klikkaamalla ohjaimen 1 tai ohjaimen 2 kohdalla [Change]. Mikäli

ohjaimen 1 valittu ajuri ei tule kaksinkertaisten ajureiden käyttöä, ohjaimelle 2 ei voi
valita ajuria. 

• Klikkaa [OK].
• Klikkaa [Setup] / [Peripherals]. 
• Vedä ohjaimet [Controller 1] ja [Controller 2] niille yhteysporteille, joihin kyseessä

oleva ohjain on liitetty. Käytettävissä ovat liitännät RS-232C, RS-422/RS-485 ja
ETHERNET.

Tarkempia lisätietoja ohjaimen ja päätteen liitännästä on kulloinkin kyseessä olevan
ajurin dokumentaatiossa.

Osoitus Signaalinosoitus ohjaimeen tehdään kyseiselle ohjaimelle normaalilla tavalla (ks. ajuri-
dokumentaatio). Se, mihin ohjaimeen luotava kohde linkitetään, määritetään klikkaa-
malla HMI-Builderin työkalupalkista halutun ohjaimen painiketta ([1] tai [2]). 
Ohjain 1 on aina vakioasetus projektia luodessa tai avatessa.
Kun klikkaat painiketta [1], luotavan kohteen signaali linkitetään ohjaimeen 1. Kun klik-
kaat painiketta [2], luotavan kohteen signaali linkitetään ohjaimeen 2.
Voit myös klikata luotavassa kohteessa painiketta [I/O] ja valita I/O-selaimen avulla,
mihin ohjaimeen kohde linkitetään.
Mikäli haluat osoittaa signaalin ohjaimeen 2 ohjaimen 1 ollessa esiasetettuna, signaaliin
on lisättävä "@2" (samoin lisäys "@1" koskee ohjainta 1 ohjaimen 2 ollessa esiase-
tettu).

Esimerkki
Ohjain 1 on esiasetettu. Ohjaimen 2 rekisteri D0 on tarkoitus linkittää liukusäätimeen.
Syötä siinä tapauksessa liukusäätimen dialogikenttään analogisen signaalin kohtaan
"D0@2".
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I/O-ristiviittaus Selkeään I/O-näyttöön käytettävää toimintoa [I/O cross reference] voidaan käyttää sekä
ohjaimelle 1 että ohjaimelle 2. Ristiviittaus näyttää esiasetetun ohjaimen.

Nimilista Nimilistaa ja sen kaikkia toimintoa tuetaan ohjaimelle 1 ja ohjaimelle 2.

9.1.2 Ohjainten välillä tapahtuva tiedonsiirto

Kun päätteeseen liitetään 2 ohjainta (päätteessä kaksinkertaiset ajurit), ohjainten välillä
voi tapahtua tiedonsiirtoa (analogisia ja digitaalisia signaaleja). Voit myös kytkeä 2
ohjainta erillisten päätteiden välityksellä BDTP-verkkoon.
Molemmalla ohjaimella ei tarvitse olla samaa signaalityyppiä. Tiedonsiirto tapahtuu
ohjaimen 1 ja ohjaimen 2 välillä olevan virtuaalisen tietokanavan kautta. Voit määrittää
8 erilaista tietokanavaa. Tiedonsiirtoa voidaan ohjata tiettyjen aikaintervallien perus-
teella tai tapahtumiin perustuvasti. Tiedonsiirron edellytykset sekä jokaisen tietoka-
navan signaali-intervallit määritetään kohdasta [Functions] / [Data exchange].

HUOM!
Mikäli tiedonsiirto ohjaimeen katkeaa, pääte jatkaa tiedonsiirtoa toisen ohjaimen
kanssa. Pääte yrittää uusia katkenneen yhteyden ohjaimeen aina 10 sekunnin välein.
Se voi vaikuttaa tiedonsiirtoon sen järjestelmän kanssa, johon on olemassa yhteys.
Intervallia voidaan muuttaa ajurin ominaisuuksista, parametrista offline-tila.

Parametrit Kuvaus

Range Start I/O 1 Ohjaimen 1 tietokanavan aloitusosoite. (Seuraavaa kenttää 
käytetään mahdollisten indeksirekistereiden ja signaaliformaattien 
syöttämiseen).

Start I/O 2 Ohjaimen 2 tietokanavan aloitusosoite. (Seuraavaa kenttää 
käytetään mahdollisten indeksirekistereiden ja signaaliformaattien 
syöttämiseen).

Mode Valitse, ovatko tietokanavan signaalit analogisia vai digitaalisia signaaleja.

Dimensions Syötä tietokanavassa siirrettävien signaalien lukumäärä (aloitusosoite + seuraavat). 
Yhden tietokanavan maksimaalinen signaalilukumäärä on noin 255.

Flow 1 Æ 2 Trigger signal Digitaalinen laukaisusignaali, joka ohjaa tietokanavassa 
tapahtuvaa tiedonsiirtoa ohjaimesta 1 ohjaimeen 2.
Signaalin tilalla on seuraava merkitys:

0 Pois päältä

1 Siirto
Pääte deaktivoi signaalin suoritetun tiedonsiirron jälkeen.

Interval Ilmoittaa sekunneissa tietokanavassa tapahtuvien syklisten 
tiedonsiirtojen välillä kuluvan ajan.
Mikäli syklistä tiedonsiirtoa ei käytetä, intervalliparametriksi on 
asetettava nolla.
Mikäli arvo on yli nollan (1), parametri on etusijalla laukaisusignaa-
liin nähden. Mahdollinen laukaisusignaali ei voi siinä tapauksessa 
käynnistää tiedonsiirtoa.
Suurin mahdollinen sekuntiluku on 65535.
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Kun olet määrittänyt tietokanavan asetukset, klikkaa kohtaa [Add].

9.1.3 Transparent-tila

Transparent-tilassa päätteessä olevaa tiedonsiirtoporttia (ohjelmointi- / tulostinportti),
jota ei ole liitetty ohjaimeen, voidaan käyttää muiden rinnakkaisten yksiköiden liittämi-
seen ohjaimeen. Kyseisiä yksiköitä voivat olla päätteet, ohjaimen ohjelmointityökaluja
sisältävä tietokone tai ylempiarvoinen käyttöjärjestelmä.
Lisätietoja siitä, toimiiko transparent-tila yhdessä kytketyn ohjaimen kanssa, on kul-
loinkin kyseessä olevan ajurin käyttöohjeessa. 

Tietokoneiden ja 
muiden tietoko-
nejärjestelmien 
kytkeminen

Ohjelmointityökaluja sisältävät tietokoneet tai muut tietokonejärjestelmät liitetään suo-
raan päätteen tiedonsiirtoportin (tässä tapauksessa ohjelmointi- / tulostinportin kautta).
MOVILINK®- / SMLP-ajuri tukee erityistä, SEW-ajurille ainutlaatuista transparent-tilaa.
Mikäli ajuri konfiguroidaan sarjaliikenteistä tiedonsiirtoa ja transparent-tila-portti TCP:llä
varustettua ETHERNET-porttia ja porttinumeroa 300 varten, silloin aktivoidaan erityinen
reitityskäyttäytyminen. Silloin MOVITOOLS® MotionStudio ei tunnista pelkästään
ETHERNET-kyselyn kautta DOP11B:tä, vaan myös DOP11B:n sarjaportin kautta liitetyt
SEW-laitteet.
Kyseisten laitteiden kanssa voidaan kommunikoida MOVITOOLS® MotionStudiossa
ETHERNET:in kautta ja DOP11B:n kautta käyttämällä sitä ETHERNET-yhdyskäytävä-
nä.
Transparent-tila ei toimi missään muussa konfiguroinnissa.

Flow 2 Æ 1 Trigger signal Digitaalinen laukaisusignaali, joka ohjaa tietokanavassa 
tapahtuvaa tiedonsiirtoa ohjaimesta 2 ohjaimeen 1.
Signaalin tilalla on seuraava merkitys:

0 Pois päältä

1 Siirto
Pääte deaktivoi signaalin suoritetun tiedonsiirron jälkeen.

Interval Ilmoittaa sekunneissa tietokanavassa tapahtuvien syklisten 
tiedonsiirtojen välillä kuluvan ajan.
Mikäli syklistä tiedonsiirtoa ei käytetä, intervalliparametriksi on 
asetettava nolla.
Mikäli arvo on yli nollan (1), parametri on ylempiarvonen 
laukaisusignaaliin nähden. Mahdollinen laukaisusignaali ei 
voi siinä tapauksessa käynnistää tiedonsiirtoa.
Suurin mahdollinen sekuntiluku on 65535.

Parametrit Kuvaus

HUOM!
Toiminnolla [Data transfer] on sama prioriteetti kuin päätteen kaikilla muillakin toimin-
noilla. Esimerkki: Mikäli pääte toimii täydellä kapasiteetilla (muiden toimintojen suorit-
tamisen johdosta), ja tiedonsiirto käynnistetään, ohjainten välisen tiedonsiirron kesto
pitenee.
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Päätteen ja 
tietokoneen 
asetukset

Jotta voidaan työskennellä transparent-tilassa, tietokoneeseen ja päätteeseen on tehtä-
vä seuraavat asetukset.
HMI-Builderin pääteprojektissa tehdään tiedonsiirtoasetukset kohdasta [Setup] /
[Peripherals]. 
• Vedä [Transparent mode]-yksikkö halutun tiedonsiirtoportin päälle (eli sen portin,

jonka kautta tietokone liitetään päätteeseen). 
• Klikkaa yksikön kohdalla hiiren oikeanpuoleista painiketta transparent-tilan konfigu-

roimiseksi (mikäli ajuri tukee sitä, ks. ajurin dokumentaatio). 
Tietokoneen liitäntään käytetyn portin asetusten on vastattava tietokoneohjelman ase-
tuksia (ohjaimen ohjelmointiohjelma).

Kahden päätteen 
liittäminen 
transparent-
tilassa

Useita päätteitä voidaan liittää transparent-tilassa saman ohjaimen kanssa. Seuraa-
vassa kuvataan kahden päätteen liitäntää. Useita päätteitä voidaan liittää kytkeä keske-
nään samalla tavalla.

Kaapeliliitännät Kun ohjaimeen kytketään kaksi päätettä, ensimmäinen pääte kytketään asennuskäsikir-
jan kuvauksen mukaisesti. Molemmat päätteet liitetään toisiinsa kaapelin avulla.
Kaapelin on yhdistettävä ensimmäisen päätteen vapaa portti toisen päätteen vastaa-
vaan porttiin. Mikäli välimatka RS-232-portin kautta tapahtuvassa tiedonsiirrossa on yli
15 m, tarvitaan signaalinvahvistin.

Ensimmäisen 
päätteen 
asetusten teko

HMI-Builderissa tehdään tiedonsiirtoasetukset kohdasta [Setup] / [Peripherals].
Ohjaimeen liitetyn portin asetukset tehdään normaalilla tavalla. Toiseen päätteeseen
liitetyn portin asetukset voidaan valita vapaasti.

Parametrit Kuvaus

IP properties Käytetään vain transparent- / läpisiirtotilassa ETHERNETIN kautta tapahtuvaan 
tiedonsiirtoon. Transparent-tila-yksikön on oltava silloin liitettynä TCP/IP-liitäntään.
Portin numeroa 6004 ei yleensä tarvitse muuttaa. Täältä valitaan haluttu protokolla: 
UDP tai TCP.

Controller systems Käytetään vain transparent- / läpisiirtotilassa ETHERNETIN kautta tapahtuvaan 
tiedonsiirtoon. Transparent-tila-yksikön on oltava silloin liitettynä TCP/IP-liitäntään. 
Määritä, onko transparent-/läpisiirtotila tarkoitus liittää ohjaimeen 1 vai ohjaimeen 2.

Mode Valitse tiedonsiirtotavaksi transparent- tai läpisiirtotila. Timeout – Ilmoita sekun-
neissa se aika, jonka kuluttua pääte siirtyy läpisiirtotilasta takaisin käyttötilaan, 
mikäli läpisiirtotiedonsiirtoa ei ole tapahtunut.

HUOM!
SEW-tiedonsiirtoajurit eivät tue transparent-tilaa.
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Toisen päätteen 
asetusten teko

HMI-Builderissa tehdään tiedonsiirtoasetukset kohdasta [Setup] / [Peripherals]. Ohjain
on liitettävä siihen porttiin, jota on tarkoitus käyttää toisen päätteen ja ensimmäisen
päätteen välisenä liitäntänä. Tämän portin asetukset vastaavat niitä asennuksia, jotka
on tehty ensimmäisen päätteen porttiin, johon toinen pääte on liitetty. 

Siirtonopeus Siirtonopeus on 600-115200 baudia. Suosittelemme parhaan suorituskyvyn aikaansaa-
miseksi, että päätteiden välisessä tiedonsiirrossa käytetään suurinta mahdollista siir-
tonopeutta. Mitä enemmän päätteitä on kytketty, sitä hitaammin tiedonsiirto tapahtuu
(ks. seuraava taulukko).

Ohjaimelle pääsyaika 

Kolmen päätteen 
liittäminen 
transparent-
tilassa

Päätteeseen 2 voidaan liittää verkossa kaapelia käyttämällä kolmas pääte. Asetukset
tehdään kuten toista päätettä liitettäessä.

9.1.4 Läpisiirtotila

Päätteen asetukset voidaan tehdä [Pass-through mode]-toiminnon avulla siten, että lii-
tetyn ohjaimen tietokoneessa käytettävän ohjelmointiohjelman (tässä yhteydessä
MOVITOOLS®) ja itse ohjaimen välillä (MOVIDRIVE® tai MOVITRAC® 07) voi tapahtua
tiedonsiirtoa käyttöpäätteen välityksellä. 
Toiminto on samankaltainen transparent-tilatoiminnon kanssa ja tukee sen lailla vain
yhtä ohjainta. Näin ollen transparent- tai läpisiirtotila voidaan toteuttaa vain päätteen
yhdestä tiedonsiirtoportista. 
Mikäli läpisiirtotila on aktivoitu ja tietokone kommunikoi ohjaimen kanssa päätteen
välityksellä, päätteen ja liitetyn tietokoneen välinen tiedonsiirto keskeytetään. Tämä on
läpisiirto- ja transparent-tilan välinen ero. Pääte, jossa tapahtuu läpisiirtotilassa tiedon-
siirtoa, suljetaan käyttäjältä, ja näkyviin ilmestyy vain tyhjä kuvaruutu ja ilmoitus läpisiir-
totilasta.
Liitetyn ohjaimen läpisiirtotila voidaan aktivoida tai deaktivoida ohjelman [DOP Tools] /
[DOP Modem Connect] kautta. Ohjelman symboli on ohjelmaryhmässä [DOP Tools]. 

Päätteet Pääte 1 Pääte 2 Pääte 3 Pääte 4

1 100 % – – –

2 50 % 50 % – –

3 50 % 25 % 25 % –

4 50 % 25 % 12,5 % 12,5 %

HUOM!
MOVIDRIVE®- ja MOVITRAC® 07 -laitteiden MOVILINK®-ajuri tukee vain läpisiirtoti-
laa, ei kuitenkaan transparent-tilaa.
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Käyttöpäätteen 
ja tietokoneen 
ominaisuudet

Tietokoneeseen ja päätteeseen on tehtävä seuraavat asetukset, jotta voidaan työsken-
nellä läpisiirtotilassa: 
HMI-Builderin pääteprojektissa tehdään tiedonsiirtoasetukset kohdasta [Setup] /
[Peripherals]. Vedä [Transparent mode]-yksikkö halutun tiedonsiirtoportin päälle (eli sen
portin, jonka kautta tietokone liitetään päätteeseen). 
Klikkaa yksikön kohdalla hiiren oikeanpuoleista painiketta läpisiirtotilan konfiguroimi-
seksi. Tietokoneen liitäntään käytetyn portin asetusten on vastattava tietokoneohjelman
asetuksia (ohjaimen ohjelmointiohjelma).

Läpisiirtoaikaa voidaan käyttää sekä sarjaliikenteenä tapahtuvassa tiedonsiirrossa että
myös ETHERNETin kautta. 

Parametrit Kuvaus

IP properties Käytetään vain transparent- / läpisiirtotilassa ETHERNETIN kautta tapahtuvaan 
tiedonsiirtoon. Transparent-tila-yksikön on oltava silloin liitettynä TCP/IP-liitäntään.
Portin numeroa 6004 ei yleensä tarvitse muuttaa. Täältä valitaan haluttu protokolla: 
UDP tai TCP.

Controller systems Käytetään vain transparent- / läpisiirtotilassa ETHERNETIN kautta tapahtuvaan 
tiedonsiirtoon. Transparent-tila-yksikön on oltava silloin liitettynä TCP/IP-liitäntään.
Määritä, onko transparent- / läpisiirtotila tarkoitus liittää ohjaimeen 1 vai ohjaimeen 2.

Mode Valitse tiedonsiirtotavaksi transparent- tai läpisiirtotila.
Timeout – Ilmoita sekunneissa se aika, jonka kuluttua pääte siirtyy läpisiirtotilasta 
takaisin käyttötilaan, mikäli läpisiirtotiedonsiirtoa ei ole tapahtunut.
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9.1.5 Päätteen käyttäminen tiedonsiirron rajapintana (ei-protokollaa-tila)

Ei-protokollaa-tilaa käytetään erilaisten ohjainten liitäntään tai ulkopuolisten laitteiden
kytkemiseen ohjaimeen (esim. viivakoodilukijat tai punnituslaitteet). Ohjain valvoo
tiedonsiirtoa tiedonsiirtoporttiin. Tiedonsiirtoporttiin saapuvat tiedot tallennetaan rekiste-
reihin. Tiedonsiirto tapahtuu seuraavaa ohjauslohkoa vastaavaa tietorekisterialuetta
siirtämällä.
Klikkaa kohdassa [Setup] / [Peripherals] hiiren oikeaa painiketta kohdan [No protocol
mode] kohdalla ja valitse [Properties].

Rekisteri Kuvaus

Control register 0 Lähetysdatan puskurin aloitusrekisteri
• Puskurialueen ensimmäisessä rekisterissä on siirrettävien bittien 

kokonaislukumäärä. 
• Seuraavat rekisterit sisältävät siirtotiedot. 
• Suurin mahdollinen puskurikoko on 127 rekisteriä = 254 bittiä.

Control register 1 Siirron komentorekisteri
• Ohjain asettaa rekisterin 1:ksi, kun tiedonsiirtoa toivotaan. 
• Pääte asettaa rekisterin 0:ksi, kun tiedonsiirto on suoritettu.

Control register 2 Vastaanottotietojen puskurin aloitusrekisteri
• Puskurialueen ensimmäinen rekisteri sisältää yhteensä vastaanotetut bitit. 
• Seuraavat rekisterit sisältävät vastaanotetut tiedot. 
• Suurin mahdollinen puskurikoko on 127 rekisteriä = 254 bittiä.

Control register 3 Vastaanoton komentorekisteri
• Ohjain asettaa rekisterin 0:ksi, kun ohjain on valmis vastaanottamaan tietoja.
• Pääte asettaa rekisterin 1:ksi, kun viesti on saatavilla.
• Mikäli viesti puuttuu (esim. liian lyhyt), rekisteri asetetaan -1:ksi (FFFF).
• Ohjain asettaa rekisterin 2:ksi, mikäli porttipuskuri on tarkoitus tyhjentää.
• Ohjain asettaa rekisterin 3:ksi, mikäli porttipuskuri on tyhjennetty.
Porttipuskuri tyhjennetään automaattisesti käynnistyksen yhteydessä ja transparent-
tilasta ei-protokollaa-tilaan siirtymisen yhteydessä. Rekisterille annetaan arvo 3.

Control register 4 Vastaanotetun viestin loppukoodi (1 tai 2 bittiä).

Control register 5 Vastaanotetun viestin pituus. Jos rekisterin sisältö on 0, käytetään loppukoodia.
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Ei-protokollaa-
signaali

Digitaalinen signaali ei-protokolla-tilasta transparent-tilaan ja takaisin siirtymistä varten,
esim. tietokoneen valitsemista ja viestin lähettämistä varten.
Vedä yksikkö haluttuun tiedonsiirtoporttiin kohdassa [Setup] / [Peripherals]. Klikkaa
hiiren oikeanpuoleista painiketta kohdassa [No protocol mode], ja valitse [Properties],
jotta voit määrittää, mikä rekisteri on tiedonsiirtoalueen ensimmäinen ohjausrekisteri.
Kyseistä ja 5 seuraavaa rekisteriä käytetään ohjausrekisterinä. 
Taajuusmuuttaja/PLC voidaan siirtää käyttötilassa ei-protokollaa-tilaan ja transparent-
tilaan ja takaisin. Syötä silloin dialogikentän parametrikohtaan no-protocol-signal digi-
taalinen signaali siirtymistä varten.

54250AFI
 

Ohjauslohko
Ohj. Rek. 0
Ohj. Rek. 1

Ohj. Rek. 3

Ohj. Rek. 2

Rekisteri t0

Rekisteri r0

Rekisteri t0

Rekisteri t1

Rekisteri t2

Rekisteri r0

Rekisteri r1

Rekisteri r2

Tietopuskurin lähettäminen Vastaanotettavien tietojen puskuri

Bittien lukumäärä Bittien lukumäärä

Tiedot Tiedot

–
–
–

–
–
–
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Esimerkki ei-protokollaa-tilan käytöstä

Seuraava esimerkki kuvaa ei-protokollaa-tilan käyttöä MOVILINK®-lukukomennon
avulla
DOP11B-30:en RS-232- ja RS-485-rajapintohin liitetään kumpaankin MOVIDRIVE®.
RS-485-rajapinnassa olevaa MOVIDRIVE®:a ohjataan tavalliseen tapaan MOVILINK®-
ajurin kautta.
RS-232-rajapinnassa olevan MOVIDRIVE®:n on tarkoitus simuloita viivakoodiskan-
neria. Sillä on RS-232-osoite 2. Pääte toimii MOVIDRIVE®:n masterina.

Tee seuraavat asetukset:
1. Vedä yksikkö [No protocol mode] haluttuun tiedonsiirtoliitäntään kohdassa [Setup] /

[Peripherals].
Esimerkki:

60110AFI

11584AEN

MOVILINK®-ajuri

RS-232

Ei-protokollaa-tila

RS-485

MOVIDRIVE® 1 MOVIDRIVE® 2

DOP11B-30
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2. Kikkaa hiiren oikeanpuoleista painiketta kohdassa [No protocol mode] / [Properties]
ensimmäisen ohjausrekisterin määrittämiseksi.
Esimerkki

– Ei protokollan ohjausrekisteriä : H50(ohjain 1)
– Ei protokollaa signaalin yhteydessä : H56.0(ohjain 1)

Indeksi 8489 on nyt luettava RS-485-osoitteesta 2. Tarvittava viesti näyttää heksadesi-
maalisena kirjoitustapana seuraavalta:
02 02 86 31 00 21 29 00 00 00 00 BF

Ohjauslohkoksi on määritetty H50-H55 (ks. ylh.). 
Ohjelma siirtyy ei-protokolla-tilaan bitistä H56.0 (ks. ylh.).
Lähetysdatan puskurin tulee olla H60-H66.
Vastaanottotietopuskurin tulee olla H80-H86.

Silloin on tehtävä seuraavat HEX-asetukset:

Ohjauslohko

Lähetysdatan 
puskuri

Aseta nyt H56.0 = 1, jotta ei-protokollaa-tila aktivoidaan.
Kun H51 = 00 01, H60:stä alkava viesti lähetetään.
Pääte asettaa H53:ksi 3. Kun arvo palautetaan 0:ksi, lähetetty viesti kirjoitetaan mahdol-
lista pariteettitarkastusta varten vasta H80:stä alkaen. Pääte asettaa H53:n silloin
automaattisesti 1:ksi.
Mikäli H53 asetetaan uudelleen 00 00:ksi, saatu vastaus tallennetaan alkaen H80:stä.
H53 asetetaan vahvistusta varten taas 1:ksi.

Muuttuja Hex Dec Kuvaus

H50: 00 3C;
60 Lähetyspuskuri alk. H60

H51: 00 00;

H52: 00 50;

80 Vastaanottopuskuri alk. H80H53: 00 00;

H54: 00 00;

H55: 00 0C 12 Sanoman pituus 12 tavua

Muuttuja Hex Dec Kuvaus

H60: 00 0C; 12 12 tavun lähettäminen

H61: 02 02;

MOVILINK®-pyyntö:
02 02 86 31 00 21 29 00 00 00 00 BF

(ks. käsikirja "MOVIDRIVE® Sarjamuotoinen tiedonsiirto")

H62: 86 31;

H63: 00 21;

H64: 29 00;

H65: 00 00

H66: 00 BF
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Vastauksen tulee näyttää alla mainitulta tai sen kaltaiselta:

Koko tapahtuma oli indeksin 8489 kertalukeminen. Tapahtuma voidaan käynnistää
uudelleen asettamalla H51 0001:ksi.

Modeemin 
kytkentä

Modeemia käytetään yhteyden luomiseen tietokoneen kanssa. Liitäntäasetukset teh-
dään kohdasta [Setup] / [Peripherals]. Avaa dialogikenttä merkitsemällä kohta [Modem],
klikkaa hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitse [Properties].

Muuttuja Hex Dec Kuvaus

H80: 00 0C; 12 12 tavun vastaanottaminen

H81: 1D 02;

MOVILINK®-vastaus:
1D 02 86 31 00 21 29 00 02 49 F0 1B

(ks. käsikirja "MOVIDRIVE® Sarjamuotoinen tiedonsiirto")

H82: 86 31;

H83: 00 21;

H84: 29 00;

H85: 02 49

H86: F0 1B

12000AEN



9Verkkotoiminnot ja tiedonsiirto
Tiedonsiirto

 Järjestelmäkäsikirja  –  Käyttöpäätteet DOP11B 261

Ohjauslohkorekisteri
Tiedonsiirto saadaan aikaan käyttämällä ohjauslohkon kolmea ohjausrekisteriä.
Ohjauslohkon ensimmäinen rekisteri määritetään dialogikentästä [Control block
register]. Ohjauslohkon toiminto selitetään seuraavassa taulukossa. 

Rekisteri Kuvaus

Control register 0 Sisältää komennon, joka kuvaa, kuinka ohjain luo yhteyden ja tiedonsiirron.

0 Odottaa komentoa

1 ... 10 Yhteys luodaan kenttään [Phone number 1-10] merkittyä puhelin-
numeroa käyttämällä. Numero voi sisältää enintään 40 merkkiä.

11 Yhteys luodaan ohjaimeen tallennettua puhelinnumeroa käyttämäl-
lä.
Kyseinen puhelinnnumero tallennetaan ASCII-merkkijonona, joka 
alkaa kolmannesta ohjausrekisteristä ja seuraavista rekistereistä.
Merkkijonossa saa olla enintään 40 merkkiä, eli 20 rekisteriä. 
Kaikkia rekistereitä ei ole pakko käyttää.
Viimeisen luettavan rekisterin on sisällettävä ASCII-koodi 0.

101 ... 110 Tunnistusmerkkijono välitetään modeemiin.
Syötä Hayes-modeemikomento kenttää [Phone number 1-10].
Komento 101 lähettää kentässä [Phone number 1] jne. olevan 
merkkijonon.

111 Ohjaimen tallentama tunnistusjono lähetetään modeemille.
Syötä kolmannesta ohjausrekisteristä alkava Hayes-modeemiko-
mento.
Ks. komento 11 lisätietoja varten.

255 Katkaise yhteys

Control register 1 Toista ohjausrekisteriä käytetään tilarekisterinä. Se sisältää modeemin 
komentojen tuloksen. 
Tilarekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:

Tilakoodit

0 Komentoa ei suoritettu oikein

1 Yhteys luodaan

2 Modeemi on luonut yhteyden

3 Modeemi on vastaanottanut hälytysäänen

Virhekoodit

101 Ei yhteyttä

102 Modeemin kantosignaali on hävinnyt

103 Tuntematon modeemivirhe

104 Modeemi ei saa merkkiä siitä, että linja on vapaa

105 Varattu yhteyttä luotaessa

106 Ei vastausta yhteyttä luotaessa

107 Ei vastausta modeemilta

255 Tuntematon virhe / tila

Control register 2 Käyttöpääte voi luoda yhteyden ohjaimeen tallennettua puhelinnumeroa käyttä-
mällä. Kyseinen puhelinnnumero tallennetaan ASCII-merkkijonona, joka alkaa 
kolmannesta ohjausrekisteristä ja seuraavista rekistereistä.
Merkkijonossa saa olla enintään 40 merkkiä, eli 20 rekisteriä.
Kaikkia rekistereitä ei ole pakko käyttää. Viimeisen luettavan rekisterin on 
sisällettävä ASCII-koodi 0.
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Tunnistus
Modeemin tunnistusjono.

Linjan katkaisuaika (ms)
Sekuntien lukumäärä ennen kuin linja katkaistaan, koska se ei ole aktiivinen. Esimääri-
tetty arvo on 30 s. Syötä aika, joka on 5-600 s.

Valintamenetelmä
Pulssi- tai äänivalinta.

Puhelinnumero 1-10
Yhteyden luomiseen käytettävä kokonainen puhelinnnumero.

9.2 Verkossa tapahtuva tiedonsiirto
Verkossa tapahtuva tiedonsiirto tapahtuu TCP/IP:n välityksellä (Transmission Control
Protocol / Internet Protocol). TCP/IP kuvaa järjestelmien tai laitteiden välisessä tiedon-
siirrossa käytettävää vakioprotokollien ryhmää. Käyttöpäätteet voidaan liittää verkkoon
ETHERNETin välityksellä tai sarjaliitäntänä.
Käyttöpäätteen ETHERNET-liitäntä tukee TCP/IP-yhteyksiä. Liitäntä tehdään
ETHERNET-standardin mukaisesti.
Pääteverkko on asiakas-palvelin-verkko. Vain asiakkailla on pääsy verkon tietoihin.
Palvelimet toimittavat tiedot. Käyttöpääte voi olla samanaikaisesti sekä asiakas että pal-
velin, eli se voi samanaikaisesti antaa tietoja käyttöön ja ottaa niitä vastaan muilta päät-
teiltä. Jopa 20 asiakasta voi saada tietoja samalta palvelimelta. Asiakkaalla on pääsy
enintään 16:lle eri palvelimelle.
Kaikilla käyttöpäätteillä on oltava IP-osoite. Paikallisiin verkkoihin suositellaan IP-osoit-
teita alueelta 192.168.0.0-192.168.254.254.
Käyttöpäätteen töissä voidaan käyttää vakio-Internet-työkaluja, kuten esim. Internet-
selain, sähköpostipalvelin, FTP-asiakas ja VNC-asiakas. Internet-sivuja voidaan luoda
ja siirtää käyttöpäätteeseen tietokoneen avulla. Internet-sivut voivat sisältää ohjaimen
tai päätteen reaaliaikaisia tietoja. Selaimella ja skripteillä muutetaan arvoja, luodaan sig-
naaleja ja vahvistetaan hälytyksiä. VNC-asiakkaan avulla käyttöpäätteseen päästään
käsiksi ja sitä voidaan ohjata kauko-ohjatusti.
Lisäksi käyttöpääte voi lähettää tietyissä tapahtumissa (esim. hälytysten ja tilaraporttien
yhteydessä) sähköpostia.
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9.2.1 Verkossa ETHERNETin välityksellä tapahtuva tiedonsiirto

Klikkaa hiiren painiketta kaksi kertaa projektinhallinnan kohdassa [Peripherals] dialogi-
kentän [Peripheral configuration] avaamiseksi.

11491AEN
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Ominaisuudet Klikkaa hiiren oikeanpuoleista painiketta kohdassa [TCP/IP connection 1] ja valitse
[Properties] TCP/IP-verkon ominaisuuksien määrittämiseksi.

11585AEN

Parametrit Kuvaus

Connection name Syötä yhteydelle mikä vain nimi. Parametrejä ei tarvitse ilmoittaa.

Host configuration Kun valitset [Manually] dialogikentän [TCP/IP properties] asetuksia käytetään. 
Valitse toinen asetus, mikäli käyttöpääte saa palvelimelta yhden tai useampia 
TCP/IP-parametrejä.

IP address and 
subnet mask

Syötä solmun (pääte) verkkotunniste. Verkkoliitäntä tehdään ETHERNET-stan-
dardin mukaisesti. Paikalliseen pääteverkkoon suositellaan IP-osoitteita alueelta 
192.168.0.0-192.168.254.254.

Gateway Määritä, mikä paikallisessa verkossa oleva verkkolaite voi tunnistaa muita verkkoja.

Primary DNS and 
secondary DNS

Syötä DNS-palvelin tai -palvelimet.
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ETHERNET-
yhteydet

Seuraavassa osiossa kuvataan kaksi ETHERNET-liitännän esimerkkiä.

Kahden käyttöpäätteen välinen yhteys pareittain kierrettyjä kaapeleita (TP)
käyttämällä.
Kaapeleissa on RJ45-liitännät. Kaapeli on CAT5 (ristikkäinen) pareittain kierretty kaapeli,
suojattu tai suojaamaton. Käyttöpäätteiden välinen etäisyys saa olla enintään 100 m.

60456AXX

[1] Solmu 1

[2] Solmu 2

1 3

2 6

3 1

6 2

[1] [2]

HUOM!
Mikäli tiedonsiirto ei suju virheittä ja vihreä LED (linkki-) ei pala, liitännät 3 ja 6 ovat
todennäköisesti väärin päin. 
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Solmujen TCP/IP-asetukset

Yli kahden käyttöpäätteen välinen yhteys pareittain kierrettyjä kaapeleita (TP)
käyttämällä.

Suurin sallittu käyttöpäätteen ja hubin välinen pituus on 100 m. Suurin sallittu osallistu-
jamäärä hubia kohden riippuu hubin liitäntöjen lukumäärästä. Kaapeleissa on RJ45-
liitännät. Kaapeli on CAT5-pareittain kierretty kaapeli, suojattu tai suojaamaton.

54327AEN

60457ADE

[Setup] / [Network] / [TCP/IP-Connections] [Setup] / [Network] / [TCP/IP-Connections]

HUB

1 3

2 6

3 1

6 2
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9.2.2 Sarjaliikenteenä tapahtuva tiedonsiirto verkossa / PPP

Liitännän 
tekeminen

Klikkaa valikon kohtaa [Setup] / [Peripherals]. Merkitse dialogikentästä [Peripheral con-
figuration] TCP/IP-yhteys, ja pidä hiiren vasemmanpuoleista painiketta painettuna.
Vedä hiiri lopuksi kohtaan [COM1] tai [COM2], ja vapauta hiiren painike. TCP/IP-yhteys
1:tä on käytettävä, ennen kuin TCP/IP-yhteys 2:ta voidaan käyttää.

Asetukset Klikkaa hiiren oikeanpuoleista painiketta kohdassa [TCP/IP connection 2] ja valitse
[Properties] TCP/IP-verkon ominaisuuksien määrittämiseksi. 

HUOM!
TCP/IP-yhteyden portista tehtävän pariteetin säädön on oltava asennossa "None".

12001AEN

Parametrit Kuvaus

Connection name Syötä yhteydelle mikä vain nimi. Parametrejä ei tarvitse ilmoittaa.

Serial protocol Sarjaliikenteisessä tiedonsiirrossa käytetään protokollaa PPP.

User name Käyttäjänimi etäverkostoon sisäänkirjautumista varten.

Password Salasana etäverkostoon sisäänkirjautumista varten.

Connect signal Digitaalinen signaali yhteyden aktivoimiseksi (1) tai katkaisemiseksi (0).

Connected reg. Analoginen rekisteri, jolla voi olla seuraava tila:

Rekisteri Kuvaus

0 Katkaistu (PPP-asiakas)

1 Odottaa yhteyttä (PPP-palvelin)

2 Kytketty PPP-asiakkaana

3 Kytketty PPP-palvelimena

7 Yhteysvirhe



9 Verkkotoiminnot ja tiedonsiirto
Verkossa tapahtuva tiedonsiirto

268  Järjestelmäkäsikirja  –  Käyttöpäätteet DOP11B

Connect at boot Pääte voidaan kytkeä PPP-yhteydessä käynnistyksen yhteydessä automaattisesti 
toiseen päätteeseen tai tietokoneeseen.

PPP login verification 
method

Valitse menetelmä käyttäjän identiteetin tarkistamiseen. Kyseistä arvoa ei yleensä 
tarvitse muuttaa. 

Accounts Määrittää, kenellä on pääsy palveluihin.

Act as Määrittää, onko käyttöpäätteen tarkoitus käyttäytyä kuin PPP-asiakas ja/tai 
PPP-palvelin, eli onko käyttöpäätteen tarkoitus luoda DFÜ-yhteys vai onko toisen 
isäntäkoneen tarkoitus luoda yhteys käyttöpäätteeseen.

Modem Kohdassa [Modem] olevat parametrit koskevat vain modeemiyhteyksiä. Modeemi 
liitetään tavallisella modeemikaapelilla.

Parametrit Kuvaus

Enable 
modem

Laite tarkistaa, onko modeemi kytketty.

Disconnect if 
idle (min)

Katkaisee yhteyden, mikäli se ei ole ollut aktiivinen ilmoitetun 
minuuttimäärän aikana. Mikäli ajaksi on syötetty 0, yhteyttä ei 
koskaan katkaista.

Phone 
number

Syötä DFÜ-yhteyden valintanumero.

Control code 
for modem

Merkkijärjestys modeemin tunnistusta varten. Lisätietoja on 
modeemin käyttöohjeessa.

TCP/IP Parametri TCP/IP-yhteyttä varten. Mikäli käyttöpääte kytketään etäisäntäkonee-
seen, parametrien IP address, Subnet mask ja Gateway päälle kirjoitetaan 
kohtaan [Advanced] tehdyt asetukset.

Parametrit Kuvaus

Host configu-
ration

Kun valitset [Manually] dialogikentän [TCP/IP properties] 
asetuksia käytetään. Valitse toinen asetus, mikäli käyttöpääte 
saa palvelimelta yhden tai useampia TCP/IP-parametrejä.

IP address 
and subnet 
mask

Syötä solmun (pääte) verkkotunniste. 
Verkkoliitäntä tehdään ETHERNET-standardin mukaisesti. 
Paikalliseen, pelkästään päätteistä koostuvaan pääteverkkoon 
suositellaan IP-osoitteita alueelta 192.168.0.0-192.168.254.254.

Gateway Syötä paikallisessa oleva verkossa oleva verkkoyksikkö, joka voi 
tunnistaa muita verkkoja Internetissä.

Primary DNS 
and secon-
dary DNS

Syötä tänne DNS-palvelin.

Parametrit Kuvaus
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Advanced Lisäparametrejä voidaan määrittää valitsemalla [Advanced].

Parametrit Kuvaus

Use VL com-
pressing of 
ID headers

IP-otsikkotietojen pakkaus. Kyseistä arvoa ei yleensä tarvitse 
muuttaa. 

Request/pro-
vide remote 
address

Paikallisen IP-osoitteen tiedustelu tai antaminen. Sen pitäisi olla 
0.0.0.0, mikäli IP-osoite saadaan etäällä olevalta solmulta.

Use remote 
address as 
gateway

Aktivoi tämä toiminto, mikäli etäällä olevan solmun IP-osoitetta on 
tarkoitus käyttää yhdyskäytävänä (liitäntäportti toiseen verkkoon). 
Toiminto on deaktivoitu vakiona.
Ohje: Tiedonsiirtoa ei tapahdu, mikäli valvontaruutua [Use remot 
address as gateway] ei ole aktivoitu ja käytetään aliverkkoa. 
Silloin käyttöpäätteestä ei myöskään voi lähettää sähköpostia, 
mutta muuta laitteet voivat kirjautua sisään käyttöpäätteeseen 
FTP-asiakkaan tai palvelimen kanssa.

Request/
provide local 
address

IP-osoitteen tiedustelu tai antaminen etäällä olevalle solulle. 
Sen pitäisi olla 0.0.0.0, mikäli IP-osoite saadaan etäällä olevalta 
solmulta. 

Parametrit Kuvaus

Solmu 1

Etänä
192.168.1.2
Paikallisesti
192.168.1.1

Solmu 2

Etänä
0.0.0.0
Paikallisesti
0.0.0.0
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Sarjaliikenneyh-
teys

Käyttöpäätteen ja tietokoneen välinen PPP-yhteys

Käyttöpäätteen ominaisuudet

Valitse sarjaliitännän TCP/IP-yhteys.
TCP/IP-ominaisuudet (IP-osoite, alaverkkomaksi ja yhdyskäytävä) eivät ole tässä tapa-
uksessa relevantteja. PPP huolehtii parametrien muuttamisesta.

60060AXX

12001AEN

PCS11B

RS-232 RS-232  

DOP11B 

HUOM!
Lisätietoja on tietokoneen käyttöjärjestelmän käsikirjassa.
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9.3 Verkkopalvelut
Kaksoisklikkaa projektinhallinnan hakemistosta [Network connections] kohtaa [Network
services], ja valitse ne palvelut, jotka käyttöpäätteen on tarkoitus asettaa käyttöön
verkossa. Palvelu aktivoidaan laittamalla siihen rasti. Mikäli haluat muuttaa palvelun
ominaisuuksia, klikkaa [Edit].

9.3.1 Projektinsiirtopalvelin

Projekteja siirretään TCP/IP:tä käyttämällä. Valitse listasta vaihtoehto [Project transfer
server] ja klikkaa [Edit], niin voit syöttää sen portin numeron, jonka kautta siirron on
tarkoitus tapahtua. Kyseistä arvoa ei yleensä tarvitse muuttaa.

11586AEN
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9.3.2 BDTP

BDTP on protokolla, joka käyttää asiakas-/palvelin-tiedonsiirtoa. Silloin asiakas tilaa tie-
toja, jotka se saa palvelimelta. BDTP-palvelin voi ottaa vastaan BDTP-asiakkaiden I/O-
kyselyitä. Käyttöpääte voi toimia palvelimena, asiakkaana tai molempina. Asiakas voi
tilata tietoja enintään 16 palvelimelta. Palvelinten IP-osoitteet ilmoitetaan BDTP-asiak-
kaassa. Jokainen palvelin voi lähettää tietoja 20 asiakkaalle. BDTP:n kautta suoritet-
tavaa verkossa tapahtuvaa tiedonsiirtoa käytetään kahden tai useamman käyttöpäät-
teen liittämiseksi yhteen tai kahteen ohjaimeen tai useamman käyttöpäätteen liittämi-
seksi kahteen tai useampaan ohjaimeen yhtä korkealla teholla. Esimerkkejä ovat tuo-
tantolinjat, joissa on yksi käyttöpääte joka työasemassa. Mikäli BDTP-palvelin ei ole
käytössä, asiakas käyttää edelleenkin olemassa olevaa järjestelmäyhteyttä. Asiakas ei
suorita uutta käynnistystä, kun palvelimeen on tarkoitus luoda yhteys. Palvelimen
ollessa aktiivinen BDTP-tiedonsiirto tapahtuu kuten ennenkin.

63689AXX

1    192.168.1.x

2    -

3    -

4    -

5

-

-

X0 

192.168.1x 192.168.1x 192.168.1x

192.168.1x

x = 1-254

1>X0

BDTP

Client/

Server

BDTP

Client

BDTP

Server

BDTP

Client

1>X0

BDTP

Client



9Verkkotoiminnot ja tiedonsiirto
Verkkopalvelut

 Järjestelmäkäsikirja  –  Käyttöpäätteet DOP11B 273

9.3.3 BDTP-asiakas

BDTP-asiakas-verkkopalvelulle määritetään verkon BDTP-palvelimia varten IP-osoit-
teita, joista asiakkaan on tarkoitus hakea tietoja. Valitse listasta vaihtoehto [BDTP client]
ja klikkaa [Edit] ominaisuuksien määrittelemiseksi.

BDTP-
palvelinportti

Syötä tiedonsiirtoportti, johon BDTP-palvelin tai verkko on liitetty. Kyseistä arvoa ei
yleensä tarvitse muuttaa.

Vakio-BDTP-
palvelin

Voit syöttää tänne vakiopalvelimen, jota käytetään vakioasetuksena. Mikäli I/O-syötön
yhteydessä ei syötetä mitään muuta tietoa, signaalit haetaan kyseiseltä palvelimelta.

11587AEN
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Tietorekisteri Tietorekisterin tietoja voidaan siirtää asiakkaan ja eri palvelinten välillä verkossa. Tieto-
rekisteriksi määritetään asiakkaan rekisterilohkon ensimmäinen rekisteri, joka on tar-
koitus siirtää ilmoitetulle palvelimelle tai palvelimelta. Rekisterin tyypin täytyy vastata
asiakasta ja palvelinta.

Ohjauslohko Ohjauslohkossa määritetään asiakkaan ohjauslohkon ensimmäinen rekisteri, joka
varaa yhteensä 5 rekisteriä.

54652AFI

Tietorekisteri

Asiakas
Rekisteri RekisteriArvo Arvo

Siirtorekisteri

Tietorekisteri

Palvelin

0

1
-
-

n+1

123

n+2
-
-

n

53447

0

n+m 265346

Ohj. Rek. 1 

-
-

Ohj. Rek. 2
-
-
Ohj. Rek. 5
-
-

0

1
-
-

n+1

123

n+2
-
-

n

53447

0

n+m 265346
-
-

Rekisteri Sisältö Kuvaus

Control 
register 1

Komento Asiakkaalle määritettävä komentorekisteri

Saatavilla olevat komennot:

0 Ei komentoa

1 Siirtää arvot asiakkaan rekisteristä ohjausrekisterissä 3 ilmoitetulle 
palvelimelle.

2 Siirtää arvot ohjausrekisterissä 3 ilmoitetun palvelimen rekisteristä 
asiakkaalle.

Control 
register 2

Tuloskoodi Asiakkaan määrittämä tuloskoodirekisteri

Saatavilla olevat komennot:

0 Valmis uutta komentoa varten

1 OK

2 Siirtovirhe

Control 
register 3

Palvelimen 
indeksi

Sen palvelimen numero verkossa, jonka kanssa tiedonsiirtoa suoritetaan.

Control 
register 4

Indeksirekisteri Indeksirekisterissä oleva arvo lisätään kohdassa data register ilmoitetun 
rekisterin osoitteeseen.
Mikäli syötetään nolla, kohtaan data register ilmoitetun osoitteen rekisteri-
lohko käynnistyy.

Control 
register 5

Rekisterien 
lukumäärä

Niiden rekisterien lukumäärä, joiden arvot on tarkoitus siirtää ilmoitetulta 
palvelimelta tai ilmoitetulle palvelimelle.



9Verkkotoiminnot ja tiedonsiirto
Verkkopalvelut

 Järjestelmäkäsikirja  –  Käyttöpäätteet DOP11B 275

Siirto on tehtävä seuraavalla tavalla:
1. Tuloskoodirekisterin on oltava 0. Mikäli näin ei ole, aseta komentorekisteri 0:ksi.
2. Syötä komento komentorekisteriin.
3. Odota valmiussignaalia tai virhekoodia tuloskoodirekisterissä.
4. Aseta komentorekisteri 0:ksi. Sen jälkeen pääte asettaa tuloskoodirekisterin 0:ksi.

Kellon synkroni-
soiminen palveli-
men kanssa

Määritä, onko asiakkaassa oleva kello tarkoitus synkronisoida tietyn palvelimen (päät-
teen) kanssa. Syötä valintakenttään halutun palvelimen numero. Mikäli asiakkaan
kelloon tehdään paikallisia muutoksia, myös uudet tiedot välitetään palvelimelle.

BDTP-
palvelinosoite

Syötä tänne niiden palvelinten IP-osoitteet, joilta asiakkaan on tarkoitus hakea tietoja.
Osoitteet indeksoidaan niiden syöttöjärjestyksessä.
Kun kohdetta ohjelmoidaan projektin puitteissa, on ilmoitettava, miltä palvelimelta osoite
on tarkoitus hakea. Kohteen dialogikenttien osoitekenttään syötetään teksti "Server-
index>device".
Mikäli osoitekenttään syötetään esim. "2>D15", palvelimen rekisterin D15 kohteen arvo
haetaan käyttäen indeksiä 2.
Palvelimen indeksiä voidaan muuttaa asiakasprojektissa käyttämällä apuna toimintoa
[BDTP station change].

HUOM!
Mikäli mitään ohjainta ei ole liitetty BDTP-asiakkaaseen (käyttöpääte), yksiköt taajuus-
muuttaja/PLC 1 ja taajuusmuuttaja/PLC 2 on siirrettävä liitännöistä RS-232C / RS-422 /
RS-485 dialogikentän [Peripheral configuration] kohtaan "Unused functions". Kyseinen
dialogikenttä avataan valikon kohdasta [Setup] / [Peripherals].
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9.3.4 BDTP-palvelin

Hallitsee asiakkaiden kyselyitä ja toimittaa asiakkaille (päätteet) tietoja asiakkaan
kyselyn (pääte) jälkeen. Valitse listasta vaihtoehto [BDTP server], ja klikkaa [Edit] omi-
naisuuksien määrittelemiseksi.

9.3.5 FTP-palvelin

FTP (File Transport Protocol), vakio-Internet-protokolla, on helpoin tapa siirtää tietoja
Internetissä tietokoneiden välillä. FTP on sovellusprotokolla, joka käyttää Internet-pro-
tokollaa TCP/IP. FTP:tä käytetään yleensä Internet-sivujen siirtämistä siltä tietoko-
neelta, jossa ne on luotu, Internetiin liitetylle palvelimelle. FTP soveltuu lisäksi myös
ohjelmien ja muiden tiedostojen lataamiseen toiselta palvelimelta (pääte) omalle tieto-
koneelle. Mikäli pääte toimii FTP-palvelimena, tiedostoja voidaan siirtää päätteestä tai
päätteeseen. Tietokoneeseen on oltava asennettuna tiedonsiirtoa varten FTP-asiakas,
esim. DOP Tools, Internet Explorer, Windows Commander tai jokin muu FTP-vakio-
ohjelmisto.
Tietyissä kirjastoissa näytetään tiedostot, joiden pituus on 0. Se johtuu siitä, että
kyseiset tiedostot sisältävät dynaamisia tietoja ja niiden koko vaihtelee siitä johtuen.
Näin ollen tiedosto, jonka pituus on 0, ei välttämättä ole tyhjä. Pääte ei työskentele tie-
dostopäivämäärän perusteella. Ilmoitetut päivämääräarvot eivät näin ollen ole relevant-
teja. Pääte voi tallentaa kaikkien FTPP:n kautta tavoitettavien tiedostojen sisällön eri
erotusmerkkejä (erottelijoita) käyttäen. Tiedoston sisällön erottelijoina voidaan käyttää
seuraavia merkkejä: Tabulaattori (Æ), puolipiste (;) tai kaksoispiste (:). 
FTP-erotusmerkkien asetukset tehdään HMI-Builderin kohdasta [Setup] / [Terminal
options]. Tiedoston nimi ei saa sisältää kansallisia erikoismerkkejä, kuten esim. Ä, Ö ja
Ü. Päätteen FTP-palvelin voi käsitellä yhtäaikaa jopa 3 liitettyä asiakasta.

Parametrit Kuvaus

Server port BDTP-palvelimen tiedonsiirtoportti. Ei yleensä tarvitse muuttaa.

Max. clients BDTP-asiakkaiden (päätteiden) suurin mahdollinen lukumäärä verkossa.

Data register Tietorekisterin tietoja voidaan siirtää palvelimen ja eri asiakkaiden välillä verkossa. 
Tietorekisteriksi [Data register] määritetään palvelimen rekisterilohkon ensimmäinen 
rekisteri, joka on tarkoitus siirtää ilmoitetulle asiakkaalle tai asiakkaalta. Rekisterin 
tyypin täytyy vastata asiakasta ja palvelinta. 
Vain asiakkaat voivat ohjata tiedonsiirtoa.
Tiedonsiirtoa koskevia lisätietoja on luvussa "BDTP-asiakas" sivulla 273.

Clock server Määritä, onko sen hetkisen palvelinkellon tarkoitus toimia synkronisoinnin 
esimäärityksenä verkon kaikille muille asiakkaille. 
Ks. luku "BDTP-asiakas" sivulla 273. 
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Kyseisen toiminnon avulla tietoja voidaan siirtää tietokoneesta päätteeseen ja päättees-
tä. Päätteen FTP-palvelin tukee tiedonsiirtoa passiivisessa tilassa (PASV). Passiivista
tilaa tulisi käyttää, mikäli päätettä ei ole liitetty PPP-yhteyttä käyttämällä. Se on tarpeen,
koska etukäteen ei voida arvioida, mitkä asiakkaan ja palvelimen väliset komponentit on
kytketty, esim. reitittimeen perustuvat palomuurit tai yhdyskäytävät. 
Useat virheet eliminoidaan passiivisen tilan käytöllä. Internet-selaimet käyttävät
kyseistä tilaa vakiona. Passiivista tilaa voidaan käyttää myös PPP-yhteyksissä. Tiedos-
tonimissä olevia kansallisia erikoismerkkejä ei tueta. Päätteet eivät tulkitse tiedostojen
päivämäärätietoja. 
Valitse kohdasta [Setup] / [Network] / [Service] vaihtoehto [FTP server], ja klikkaa [Edit],
niin voit tehdä kyseisen toiminnon asetukset.

HUOM!
Yksittäisten kirjastojen tiedostot kuormittavat projektimuistia. Saatavilla olevaa projek-
timuistia koskevaa tietoa on tiedostossa info.txt kantahakemistossa [Root].

12002AEN

Parametrit Kuvaus

Control port number Vakioarvo on 21, eikä sitä tule muuttaa.

Data port number Vakioarvo on 20, eikä sitä tule muuttaa.

Request login Määritä täältä, täytyykö käyttäjän kirjautua sisään päästäkseen FTP-palveli-
melle (päätteeseen). Käyttäjän määritykset tehdään kohdasta [Setup] / 
[Network] / [Accounts]. Ks. luku "Verkossa olevat käyttäjätilit" sivulla 302. 
Mikäli kyseistä toimintoa ei aktivoida, kaikilla käyttäjillä on rajoittamaton pääsy 
FTP-palvelimelle.

Pre login text Teksti, joka ilmestyy näyttöön ennen käyttäjän sisäänkirjautumispyyntöä: esim. 
"Pääte edellyttää sisäänkirjautumista. Syötä sisäänkirjautumistiedot."

Post login text Teksti, joka ilmestyy näyttöön ennen käyttäjän sisäänkirjautumispyyntöä: esim. 
"Olet kirjautunut sisään."

Connection timeout 
(min)

FTP-yhteyden sallittu aika, jolloin aktiivista toimintaa ei ole, ennen kuin 
FTP-palvelin (pääte) katkaisee yhteyden. Vakioarvon on 10 minuuttia.
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Kantahakemisto

Kantahakemisto (sen hetkinen päätenimi) sisältää seuraavat hakemistot:
• ALARMS
• HTML
• RECIPE
• TRENDS
• IMAGES
Vain ne hakemistot näytetään, joihin käyttäjällä on pääsy (käyttäjätilin kautta). Täällä on
myös päätettä koskevia tietoja sisältävä tiedosto info.txt. 

info.txt-tiedosto info.txt-tiedosto sisältää päätettä koskevia tietoja seuraavan esimerkin mukaisesti:

DOP11B-40
Firmware version (Firmware-versio): V1.20
Build number (Build-numero): 89
Driver1 (ajuri1): SEW_MDR 4.01.00
Driver2 (ajuri2): MODBUS Master 4.00.06
Dynamic memory (dynaaminen muisti): 20328448 byte free (vapaat bitit)
Project memory (projektimuisti): 1077586 byte used (varatut bitit)
IP address (IP-osoite): 10.3.71.2

Kantahakemistosta ei voida poistaa tietoja, vaikka käyttäjällä olisikin kirjoitusoikeus.
Mikäli hakemistot [HTML], [RECIPE] tai [IMAGES] poistetaan, kyseisen hakemiston
sisältö tyhjennetään. Hakemisto jää kuitenkin jäljelle.

11593AXX
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[ALARMS]-
hakemisto

Hakemisto näytetään vain silloin, kun päätteeseen on määritetty hälytyksiä ja pääte on
käyttötilassa. Täällä näytetään hälytysryhmiä SKV-tiedostoina, joiden pituus on 0. Se ei
kuitenkaan tarkoita välttämättä, että hälytyksiä ei ole olemassa. Kyseisiä tiedostoja
voidaan vain lukea. 
Jokainen hälytys tallennetaan riville, joka päättyy rivinvaihtoon ja rivinvaihtomerkkiin:
(carriage return, line feed).

Tiedostoformaatti
Erotusmerkkinä käytetään puolipistettä (;).
Status;Activation date;Activation time;Deactivation date;Deactivation time;Acknowled-
gement date;Acknowledgement time;Alarm text

Kaikki kentät ovat aina olemassa. Mikäli hälytyksiä ei ole vahvistettu, päivämäärä- ja
kellonaikakentät ovat tyhjiä.
Tiedoston loppuun lisätään: "END" (carriage return, line feed).

[HTML]-
hakemisto

Täällä on Internet-palvelimen hallitsemia tietoja. Voit luoda alakirjastoja. Aloitussivun
(HTML-sivun, joka näytetään Internet-selaimen aloitussivuna) nimen on aina oltava
index.html.
Tiedostoformaatti riippuu tiedostotyypistä. Täällä käytetään vakiotiedostoformaatteja,
kuten HTML jne.

[RECIPE]-
hakemisto

Kussakin reseptihakemistossa sijaitsevat yksittäiset reseptit näytetään SKV-tiedos-
toina, joiden pituus on 0. Se ei tarkoita, että resepti olisi tyhjä. Tässä kirjastossa oleviin
resepteihin on luku- ja kirjoitusoikeus.
Jokainen reseptiarvo tallennetaan riville, joka päättyy rivinvaihtoon ja rivinvaihtomerk-
kiin: (carriage return, line feed).

Tiedostoformaatti
Erotusmerkkinä käytetään puolipistettä (;).
esim. Signal;Value;Data type;Length

Tiedoston loppuun lisätään:
"END" (carriage return, line feed).

Tiedostotyypin "Array" (AR) jokaisella rivillä on arvo. Ensimmäinen rivi näyttää siltä,
kuten yllä on kuvattu: Kaikilla seuraavilla riveillä on pelkästään merkintä:
;value
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Analogisten 
signaalien 
tiedostotyypit

[TRENDS]-kehi-
tyssuuntakirjasto

Hakemisto on käytössä vain silloin, kun päätteeseen on määritetty kehityssuuntia ja
pääte on käyttötilassa. Täällä näytetään erilaisia kehityssuuntakohteita SKV-tiedos-
toina, joiden pituus on 0. Tiedostoja voidaan vain lukea. Jotta kehityssuunta on
voimassa, on käytettävä käyrää 1.
Jokainen mittaustulos tallennetaan riville, joka päättyy rivinvaihtoon ja rivinvaihtomerk-
kiin: (carriage return, line feed).

Tiedostoformaatti
Erotusmerkkinä käytetään puolipistettä (;).
esim. päivämäärä;kellonaika;arvo1;arvo2;arvo3;arvo4;arvo5;arvo6;OFF

Tiedoston loppuun lisätään:
"END" (carriage return, line feed).

Vain kehityssuunnassa oleva käyrälukumäärä siirretään (ei tyhjiä kenttiä).
"OFF" sisältyy seuraavissa tapauksissa mittausarvoihin, ja se tarkoittaa tietojen kerää-
misen aikana suoritettua keskeytystä.
• Kun pääte siirtyy käyttötilaan. Samalla tallennetaan viimeksi otetun mallin kopio.

Kopio on merkitty merkinnällä "OFF". Heti kun päätteeseen saapuu voimassa oleva
arvo, uudet arvot tallennetaan ilman "OFF"-merkintää.

• Kun kehityssuunnan aktivoimisen signaali lähetetään, malli merkitään "OFF"-merkin-
nällä. Uusi arvo tallennetaan signaalin annon jälkeen ilman "OFF"-merkintää.

• Kun tallennetut arvot siirretään FTP:n tai HMI-työkalujen avulla, malli tallennetaan
"OFF"-merkinnän kanssa. Uusi arvo tallennetaan siirron lopettamisen jälkeen ilman
"OFF"-merkintää.

Tyyppi Kuvaus

Not assigned 16-bittinen merkki

+ Ei 16-bittistä merkkiä

L 32-bittinen merkki

L+ Ei 32-bittistä merkkiä

RB BCD-formaatti-liukuluku

RF Eksponentiaalinen liukuluku

SB 16-bittinen BCD-formaatti

LB 32-bittinen BCD-formaatti

SH 16-bittinen heksadesimaali

LH 32-bittinen heksadesimaali

RD Liukuluku

AR 16-bittinen Array (etumerkillinen)

ST Merkkijono

BI Bitti 0 tai 1
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[IMAGES]-
hakemisto

Hakemistoon voidaan tallentaa grafiikoita BMP-formaatissa. Bittikarttagrafiikat voidaan
näyttää staattisissa symbolikohteissa, mikäli pääte on käyttötilassa. 
Kyseisessä hakemistossa oleviin tiedostoihin on olemassa vain kirjoitus-, päällekirjoi-
tus- ja poistooikeudet. Uusia alakirjastoja ei voida luoda. Mikäli aktivoit staattiselle sym-
bolikohteelle valintaruudun [Use dynamic bitmaps], pääte avaa valitun bittikarttatie-
doston (namn.bmp) päätteen tiedostojärjestelmän hakemistosta [IMAGES]. Bittikarttag-
rafiikka näytetään käyttötilassa päätteen kuvaruudussa. 
Esitettävä grafiikka on siirrettävä hakemistoon FTP:n kautta. Dynaamisia bittikarttagra-
fiikoita voidaan lisätä, vaihdella tai poistaa FTP:n kautta. Se tapahtuu [IMAGES]-hake-
mistossa olevien BMP-tiedostojen päälle kirjoittamalla, niitä tallentamalla tai niitä pois-
tamalla. Dynaamisen bitikarttakohteen kuva näytetään päätteellä ainostaan käyttötilas-
sa.
Hakemiston bittikarttagrafiikoita ei näytetä HMI-Builderissa, tai niitä ei ole siellä ole-
massa.

9.3.6 SMTP-asiakas

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) on TCP/IP-protokolla, jota käytetään sähköpos-
tien lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Koska SMTP:llä on vain rajoitettuja toimintoja
vastaanotettujen viestien tallentamiseen, sitä käytetään yleensä yhdessä toisen tai
kahden muun protokollan kanssa (POP3 tai IMAP). Käyttäjä voi tallentaa kyseisten pro-
tokollien avulla viestejä palvelimella olevaan postilaatikkoon ja avata niitä sieltä. Näin
ollen SMTP:tä käytetään yleensä sähköpostien lähettämiseen ja POP3:a tai IMAP:ia
sähköpostien avaamiseen paikalliselta palvelimelta.
Päätteet voivat toimia SMTP-asiakkaana (sähköpostin lähettäminen). Sähköpostipalve-
lin tarvitaan, jotta SMTP-asiakas-toimintoa voidaan käyttää. 
Siihen voi käyttää Internet-palvelun tarjoajan sähköpostipalvelinta. Samoin myös paikal-
lista sähköpostipalvelinta voidaan käyttää. 
Käyttöpäätteeltä voidaan lähettää sähköpostia kyseisen toiminnon avulla. Sähköposti-
palvelin tarvitaan, jotta SMTP-asiakas-toimintoa voidaan käyttää ja käyttöpääte voi
lähettää sähköpostia. Vastaanottaja avaa sähköpostit sähköpostipalvelimelta. Voit käyt-
tää Internet-palvelun tarjoajan sähköpostipalvelinta tai paikallista sähköpostipalvelinta.
Sähköpostiin voidaan liittää myös kehityssuunta- ja reseptitiedostoja. Näytetyt tiedostot
voidaan lukea DOP-työkaluja käyttämällä. Enintään 20 viestiä voidaan lähettää yhtäai-
kaa. 

HUOM!
Käytä kirjaston BMP-grafiikassa ja HMI-Builderissä määritetyssä symbolikohteessa
samaa X- ja Y-kokoa.
Tiedostoja ei voi avata [IMAGES]-hakemistosta.
Kun BMP-tiedosto lähetetään [IMAGES]-hakemistoon, siirto keskeytetään hetkeksi,
kun pääte konvertoi vakio-BMP-formaatin erityiseen päätteen BMP-formaattiin.
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Valitse kohdasta [Setup] / [Network] / [Service] vaihtoehto [SMTP client], ja klikkaa
[Edit]. Tee kyseisestä kohdasta seuraavat asetukset:

12003AEN

Parametrit Kuvaus

Server port Esimääritettyä portin numeroa 25 ei yleensä tarvitse muuttaa.

Mail server Sähköpostipalvelimen IP-osoite tai aliasnimi (DNS-palvelin) SMTP-sähköposti-
palvelimelle. Mikäli aliasnimi ilmoitetaan, DNS-palvelimen IP-osoite on syötettä-
vä kohtaan [Setup] / [Network] / [TCP/IP connections].

Authentication Käytetään, mikäli sähköpostipalvelin edellyttää SMTP-tunnistusta. SMTP-tun-
nistuksessa käyttäjän on tunnistauduttava, ennen kuin hän voi avata sähköpos-
teja.
User name: SMTP-tunnistuksessa käytettävä käyttäjänimi
Password: SMTP-tunnistuksessa käytettävä salasana

My e-mail address Syötä oma sähköpostiosoitteesi. Vastaanottaja näkee nimen lähettäjän nimenä. 
Syötä mieluiten todellinen sähköpostiosoite, johon sähköpostipalvelin voi lähet-
tää mahdolliset virheilmoitukset.

Send via connection Ilmoita, mitä TCP/IP-yhteyttä on tarkoitus käyttää lähettämiseen. Huomaa, että 
TCP/IP-yhteys 1:tä on käytettävä, ennen kuin TCP/IP-yhteys 2:ta voidaan käyt-
tää.

Predefined recipients Esimääritetty lista, joka sisältää enintään 16 vastaanottajaa ja sähköpostiosoit-
teita, joihin päätteen on tarkoitus lähettää viestejä. 
Vastaanottajan osoitteen suurin sallittu pituus on 60 merkkiä.
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Hälytysten 
lähettäminen 
sähköpostitse

Hälytyksiä ei voi pelkästään tulostaa, vaan niitä voidaan lähettää myös sähköpostitse.
Koko hälytyslista voidaan lähettää lähettämällä lohko 990 (ks. osio "Raporttien lähettä-
minen sähköpostitse" sivulla 284).
Jokainen hälytys voidaan linkittää yhteen tai useampaan sähköpostiosoitteeseen
SMTP-asiakkaan konfiguroinnista. Kohdasta [Setup] / [Alarm settings] tehdään yleiset
asetukset sille tilalle, jossa hälytykset on tarkoitus lähettää sähköpostitse. Ks. osio
"Hälytysten hallinta" sivulla 301.

11575AEN

Parametrit Kuvaus

Info block Mikäli ilmoitetaan tietolohko, joka on tekstilohko, se lisätään sähköpostiin. 
Ks. osio "Hälytysten hallinta" sivulla 301.

Mail to address Täältä määritetään, kenen on tarkoitus saada viesti.
Voit valita dialogikentän [Setup SMTP Client Service] esimääritetystä listasta 
jopa 8 vastaanottajaa.
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Raporttien 
lähettäminen 
sähköpostitse

Tekstilohkoja ei voi pelkästään tulostaa, vaan niitä voidaan lähettää myös sähköpostit-
se. Myös hälytyslohko 990 voidaan lähettää sähköpostitse.

HUOM!
Vain tekstilohkoja voidaan lähettää. Järjestelmälohkoista vain hälytyslohko 990 voi-
daan lähettää sähköpostina. Kehityssuunta- ja reseptitiedosto voidaan lähettää sähkö-
postin liitteenä.

11589AEN

Parametrit Kuvaus

Send mail signal Sähköposti lähetetään, kun määritetty digitaalinen signaali aktivoidaan.

Mail completion signal Digitaalinen signaali, jonka pääte lähettää viestin lähettämisen jälkeen. 
Normaalisti pääte aktivoi signaalin. Valitsemalla vaihtoehdon [Reset] signaali 
palautetaan takaisin viestin lähettämisen jälkeen.

Mail to address Vastaanottajan sähköpostiosoite kirjoitetaan tänne. Listasta voidaan valita jopa 
8 vastaanottajaa kentän [...] klikkaamisen jälkeen. Sähköpostiosoitelista määri-
tetään kohdan [Setup] / [Network] / [Dienste] kentästä [Setup SMTP Client 
Service].

Attach file Syötä tänne sen kehityssuunta- tai reseptitiedoston nimi, joka on tarkoitus lisätä 
viestiin. Mikäli on olemassa samanniminen kehityssuunta- ja reseptitiedosto, 
viestiin lisätään kehityssuuntatiedosto. Tiedoston nimi ei saa sisältää kansallisia 
erikoismerkkejä, kuten esim. Ä, Ö ja Ü.
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Sähköpostin 
lähettäminen 
järjestelmälohkon 
kautta

Järjestelmälohkoon [E-Mail] (993) hyppäämällä käyttötilassa voidaan laatia ja lähettää
viestejä.

10810AEN

10811AEN

Parametrit Kuvaus

Send E-Mail to Tänne syötetään vastaanottaja. Voit syöttää osoitteen tai valita osoitteen 
globaalista listasta, joka näytetään painikkeilla varustettujen päätteiden <LIST>-
painiketta painamalla tai kosketuskuvaruudulla varustettujen päätteiden 
<MAIL>-painiketta painamalla.

Subject Tänne syötetään viestin aihe. Suurin sallittu pituus on 50 merkkiä. Viestitekstin 
pituus on rajoitettu 10:een riviin, joista kullakin saa olla enintään 50 merkkiä.
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9.3.7 Pääteohjain

Käytetään siirryttäessä RUN-tilasta TRANSFER-tilaan TCP/IP:n avulla. Klikkaa [Edit] ja
syötä siirtämiseen käytettävän portin numero. Portin numeroa ei yleensä tarvitse
muuttaa. Aktivoi toiminto [Request authentication], mikäli käyttäjänimi ja salasana tulee
syöttää ennen siirron aloittamista. Käyttäjät määritetään kohdasta [Setup] / [Network] /
[Accounts].

9.3.8 Transparent-tila

Käytetään pääteverkossa transparent-/läpisiirtotilassa ERHERNETin kautta tapahtu-
vaan tiedonsiirtoon (ks. myös luku "Tiedonsiirto" sivulla 250ja "Verkkopalvelut" sivulla
271). Valitse kohdasta [Setup] / [Network] / [Service] vaihtoehto [Transparent mode], ja
klikkaa [Edit], niin voit tehdä kyseisen toiminnon asetukset.

12004AEN

12005AEN

Parametrit Kuvaus

IP properties Portin numeroa 6004 ei yleensä tarvitse muuttaa. Valitse haluttu protokolla: 
UDP tai TCP.

Control systems Määritä, onko transparent-/läpisiirtotila tarkoitus liittää ohjaimeen 1 vai 
ohjaimeen 2.

Mode Valitse tiedonsiirtotavaksi transparent- tai läpisiirtotila. Ilmoita kohdassa 
[Timeout] sekunneissa se aika, jonka kuluttua pääte siirtyy läpisiirtotilasta 
takaisin käyttötilaan, mikäli läpisiirtotiedonsiirtoa ei ole tapahtunut.
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9.3.9 Internet-palvelin

Internet-palvelin valmistelee tiedostot siten, että ne voidaan näyttää selaimella (esim.
Internet Explorer). Internet-sivuja toimittavien tietokoneiden on toimittava Internet-
palvelimina.
(WWW-Server) on ohjelma, joka siirtää asiakas-/palvelinmallia ja Hypertext Transfer
Protocol:ia (HTTP) käyttämällä tiedostoja, joista muodostuu Internetin käyttäjien
Internet-sivuja (tietokoneissa, joissa on http-asiakkaita). Kaikissa Internetissä olevissa
tietokoneissa tai päätteissä, jotka sisältävät Internet-sivun, on oltava asennettuna myös
Internet-palvelinohjelma.
Internet-palvelin voidaan konfiguroida päätteessä kyseisen toiminnon avulla. Internet-
selain on ohjelma, joka perustuu asiakas-palvelin-malliin ja joka käyttää Hypertext
Transfer Protocol:ia (HTTP). Internet-selaimet muuntavat tiedot Internet-sivuiksi, joita
HTTP-asiakkaat voivat näyttää.
Ks. myös luku "Verkkopalvelut" sivulla 271.

11591AEN

Parametrit Kuvaus

Port number Vakioarvoa 80 ei yleensä tarvitse muuttaa.

Account name Käyttöpäätteen HTML-sivut suojataan salasanoilla määrittelemällä käyttäjätilin 
nimi. Käyttäjätilit määritetään kohdasta [Setup] / [Network] / [Accounts].

11590AEN
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Parametrit Kuvaus

Account name Täällä näytetään edellisessä dialogikentässä määritetty käyttäjätilin nimi. 
Käyttäjätilit määritetään kohdasta [Setup] / [Network] / [Accounts].

Password Syötä salasana. Kaikki HTML-sivut suojataan tällä käyttäjätilinimellä ja salasa-
nalla.
Mikäli haluat suojata yksittäisen nimen toisella käyttäjätilinimellä ja salasanalla, 
seuraava koodi lisätään HTML-otsikkoon:
<HTML>

<HEAD>
<META name="superuser"1) content="12345">

</HEAD>
Täällä on loput HTML-koodista.
</HTML>

1) "superuser" on käyttäjätilin nimi ja "12345" salasana.

HUOM!
Yllä mainitun koodin on oltava otsikossa. Parametreillä Name ja Content on oltava
käyttäjätilinimi tai salasana.
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SSI-skripti SSI (Server-Side Include) on muuttuva arvo (esim. tiedosto), jonka palvelin voi lisätä
HTML-tiedostoon ennen lähettämistä. SSI voidaan lisätä HTML-tiedostoon Internet-
sivun luonnin yhteydessä seuraavalla tavalla:
<!--#echo var="LAST_MODIFIED"-->

Seuraavia SSI-skriptejä tuetaan, jotta päätteen arvoja voidaan näyttää HTML-sivuilla:

Nimi Parametrit Kuvaus Esimerkki

get_ipaddr.fn Ei Näyttää Internet-palve-
limen IP-osoitteen. Käyte-
tään CGI-skriptissä.

<!--#exec cgi="get_ipaddr.fn"-->

get_domainname.fn Ei Näyttää Internet-palve-
limen verkkotunnuksen.

<!--#exe cgi="get_domainname.fn"-->

get_date.fn Päivämääräformaatti
esim. MM/DD/YY tai 
YY-MM-DD.
Päätteen asetuksia 
käytetään, mikäli 
mitään tietoa ei 
syötetä.

Näyttää päätteen 
päivämäärän.

<!--#exec cgi="/get_date.fn MM/DD/YY"-->

get_time.fn Aikaformaatti
esim. HH:MM:SS tai 
HH:MM.
Päätteen asetuksia 
käytetään, mikäli 
mitään tietoa ei syöte-
tä.

Näyttää päätteen 
kellonajan.

<!--#exec cgi="/get_time.fn HH:MM"-->

get_device.fn X, Y, Z
X = Device (laite)
Y = näyttöformaatti 
(ks. erillinen taulukko)
Z = pituus (ks. seu-
raava taulukko)

Näyttää ohjaimen lai-
tearvon (signaaliarvo).

<!--#exec cgi="/get_device.fn D5"-->
<!--#exec cgi="/get_device.fn D5LH"-->
<!--#exec cgi="/get_device.fn M7"-->
<!--#exec cgi="/get_device.fn D9ST,30"-->
<!--#exec cgi="/get_device.fn D0AR,10"-->

get_diag.fn Ei Näyttää käyttöpäätteen 
diagnoosisivun.

<!--#exec cgi="/get_diag.fn"-->

get_mode.fn Ei Näyttää päätteen 
käyttötavan:
[RUN] / [PROG] / 
[SETUP] / [TRANSFER]

<!--#exec cgi="/get_mode.fn"-->
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Näyttöformaatti get_device.fn

Automaattinen 
päivitys

HTML-sivua ei yleensä päivitetä automaattisesti. Automaattinen päivitys saadaan
kuitenkin aikaan, kun HTML-sivulla lisätään seuraava koodi.
<meta http-equiv="Refresh"CONTENT="5">

CONTENT ilmoittaa, kuinka usein sivu on tarkoitus päivittää (sekunneissa).

Esimerkki HTML-sivusta, jossa on SSI-skripti
<HTML>
<HEAD>
<meta http-equiv="Refresh"CONTENT="5">
</HEAD>
<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"--><BR>
<!--#exec cgi="/get_domainname.fn"--><BR>
<BR>
One IO:<BR>
<!--#exec cgi="/get_date.fn MM/DD/YY"--><BR>
<!--#exec cgi="/get_time.fn HH:MM"--><BR>
D5 = <!--#exec cgi="/get_device.fn D5"--><BR>
M7=<!--#exec cgi="/get_device.fn M7"--><BR>
D9 (string) = <!--#exec cgi="/get_device.fn D9ST,30"--><BR>
D0-D9 =<!--#exec cgi="/get_device.fn D0AR, 10"--><BR>
D8013 = <!--#exec cgi="/get_device.fn D8013"--><BR>
</HTML>

Nimi Pituus Kuvaus Esimerkki

None Ei Näyttää arvon etumerkillisessä 16-bittisessä 
formaatissa.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D1"-->

+ Ei Näyttää arvon etumerkittömässä 16-bittisessä 
formaatissa.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D3+"-->

L Ei Näyttää arvon etumerkillisessä 32-bittisessä 
formaatissa.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D7L"-->

L+ Ei Näyttää arvon etumerkittömässä 32-bittisessä 
formaatissa.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D2L+"-->

RB Ei Näyttää arvon 32-bittisenä BCD-liukulukuna 
(SIMATIC).

<!--#exec cgi=/get_device.fn D10RB"-->

RF Ei Näyttää arvon 32-bittisenä IEEE-liukulukuna. <!--#exec cgi=/get_device.fn D8RF"-->

RD Ei Näyttää arvon 32-bittisenä IEEE-liukulukuna ilman 
eksponenttia.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D1RD"-->

SB Ei Näyttää arvon 16-bittisessä BCD-formaatissa. <!--#exec cgi=/get_device.fn D3SB"-->

LB Ei Näyttää arvon 32-bittisessä BCD-formaatissa. <!--#exec cgi=/get_device.fn D7LB"-->

SH Ei Näyttää arvon 16-bittisessä HEX-formaatissa. <!--#exec cgi=/get_device.fn D2SH"-->

LH Ei Näyttää arvon 32-bittisessä HEX-formaatissa. <!--#exec cgi=/get_device.fn D1LH"-->

AR Ei Näyttää arvojen lukumäärän etumerkillisessä 
16-bittisessä formaatissa.

<!--#exec cgi=/get_device.fn D5AR,10"-->

ST Ei Näyttää rekisterien lukumäärän merkkijonona. <!--#exec cgi=/get_device.fn D9ST,30"-->
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CGI-skripti CGI (Common Gateway Interface) on vakiomenetelmä, jonka avulla Internet-palvelin voi
hallita käyttäjän tietoja ja käyttäjälle tarkoitettuja tietoja. Kun käyttäjä avaa Internet-sivun
(klikkaamalla linkkiä tai syöttämällä osoitteen Internet-selaimen osoitekenttään), pal-
velin lähettää halutun sivun takaisin. Mikäli täytät Internet-sivulla lomakkeen ja lähetät
sen, sovellusohjelma ottaa sen yleensä vastaan. Palvelin lähettää vahvistuksen
takaisin. Palvelimen ja sovelluksen välillä tapahtuvan tiedonsiirron menetelmää kutsu-
taan CGI:ksi, ja se kuuluu HTTP-protokollaan.

Mikäli päätteen arvoja halutaan muuttaa, seuraavia CGI-skriptejä tuetaan:

Nimi Parametrit Kuvaus Esimerkki

set_date.fn Päivämääräformaatti, 
esim. MM/DD/YY tai
YY-MM-DD.
Päätteen asetuksia käyte-
tään, mikäli mitään tietoa 
ei syötetä.

Käytetään yhdessä 
FORM:in kanssa päivä-
määrän asettamiseksi 
päätteessä.

<FORM ACTION="http://<!--#exec 
cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_date.fn" 
METHOD="POST">
<INPUT SIZE=10
MAXLENGTH=10
NAME="YY:MM:DD">
<INPUT TYPE="submit"
VALUE="Submit">
</FORM>

set_time.fn Aikaformaatti, 
esim. HH:MM:SS 
tai HH:MM. Päätteen ase-
tuksia käytetään, mikäli 
mitään tietoa ei syötetä.

Käytetään yhdessä 
FORM:in kanssa kello-
najan asettamiseksi 
päätteessä.

<FORM ACTION="http://<!--#exec 
cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_time.fn" 
METHOD="POST">
<INPUT SIZE=10
MAXLENGTH=10
NAME="HH:MM:SS">
<INPUT TYPE="submit"
VALUE="Submit">
</FORM>

set_device.fn XY
X = Device (laite)
Y= näyttöformaatti 
(ks. erillinen taulukko) 
esim. D0L + D5SH

Käytetään FORM:in kanssa 
laitteen (signaali) asetusten 
tekemiseen ohjaimessa.

<FORM ACTION="http://<!--#exec 
cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_device.fn" 
METHOD="POST">
<INPUT SIZE=10
MAXLENGTH=10
NAME="D0L">
<INPUT TYPE="submit"
VALUE="Submit">
</FORM>

set_mode.fn RUN
PROG
SETUP
TRANSFER

Käytetään FORM:in kanssa 
päätteen käyttötilan muutta-
miseen.

<FORM ACTION="http://<!--#exec 
cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_mode.fn" 
METHOD="POST">
<SELECT NAME="MODE">
<OPTION VALUE="RUN">Run
<OPTION VALUE="PROG">Prog
<OPTION VALUE="SETUP">Setup
<OPTION VALUE="TRANSFER">Transfer
</SELECT>
<INPUT TYPE="submit"
VALUE="Submit">
</FORM>
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Näyttöformaatti set_device.fn

push_key.fn (ks. erillinen taulukko) Käytetään päätteen painik-
keen painamisen simuloimi-
seksi.

<FORM ACTION="http://<!--#exec 
cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ push_key.fn" 
METHOD="POST">
<SELECT NAME="F2">
<OPTION VALUE="SET">Set
<OPTION VALUE="RESET">Reset
<OPTION VALUE="TOGGLE">Toggle
</SELECT>
<INPUT TYPE="submit"
VALUE="Submit">
</FORM>
<FORM ACTION="http://<!--#exec 
cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ push_key.fn" 
METHOD="POST">
<INPUT SIZE=1
MAXLENGTH=1
NAME="Key">
<INPUT TYPE="submit"
VALUE="Submit">
</FORM>

Nimi Parametrit Kuvaus Esimerkki

Nimi Kuvaus

None Näyttää arvon etumerkillisessä 16-bittisessä formaatissa.

+ Näyttää arvon etumerkittömässä 16-bittisessä formaatissa.

L Näyttää arvon etumerkillisessä 32-bittisessä formaatissa.

L+ Näyttää arvon etumerkittömässä 32-bittisessä formaatissa.

RB Näyttää arvon 32-bittisenä BCD-liukulukuna.

RF Näyttää arvon 32-bittisenä IEEE-liukulukuna.

RD Näyttää arvon 32-bittisenä IEEE-liukulukuna ilman eksponenttia.

SB Näyttää arvon 16-bittisessä BCD-formaatissa.

LB Näyttää arvon 32-bittisessä BCD-formaatissa.

SH Näyttää arvon 16-bittisessä HEX-formaatissa.

LH Näyttää arvon 32-bittisessä HEX-formaatissa.

ST Näyttää rekisterien lukumäärän merkkijonona.
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Parametrit push_key.fn

Esimerkki HTML-
sivusta, jossa on 
SSI- ja CGI-skripti

<HTML>
<FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_date.fn"
METHOD="POST">
Set date here (YY:MM:DD):
<INPUT SIZE=10

MAXLENGTH=10
NAME="YY:MM:DD"
VALUE="<!--#exec cgi="/get_date.fn"-->">

<INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> <P>
</FORM>
<FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_time.fn"
METHOD="POST">
Set time here (HH:MM:SS):
<INPUT SIZE=10

MAXLENGTH=10
NAME="HH:MM:SS"
VALUE="<!--#exec cgi="/get_time.fn"-->">

<INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> <P>
</FORM>
<FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/get_ipaddr.fn"-->/ set_device.fn"
METHOD="POST">
D0 =
<INPUT SIZE=10

MAXLENGTH=10
NAME="D0"
VALUE="<!--#exec cgi="/get_device.fn D0"-->">

<INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit">
</FORM>
</HTML>

Parametrit Kuvaus Esimerkki

KEY Voi saada 
seuraavat arvot:
A-Z
0-9 
ACK
LIST
MAIN
PREV
BACKSPACE
ENTER
UP
DOWN
LEFT
RIGHT

<FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/ 
get_ipaddr.fn"-->/push_key.fn"
METHOD="POST">
Key = <SELECT NAME="Key">
<OPTION VALUE="ENTER">Enter
<OPTION VALUE="A">A
<OPTION VALUE="B">B
<OPTION VALUE="1">1
<OPTION VALUE="2">2
<OPTION VALUE="3">3
<OPTION VALUE="UP">Up
<OPTION VALUE="DOWN">Down
<OPTION VALUE="LEFT">Left
<OPTION VALUE="RIGHT">Right
<OPTION VALUE="PREV">Prev
</SELECT>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit"> 
<P></FORM>

F1-F22 Voi saada 
seuraavat arvot:
SET
RESET
TOGGLE

<FORM ACTION="http://<!--#exec cgi="/ 
get_ipaddr.fn"-->/push_key.fn"
METHOD="POST">
<SELECT NAME="F2">
<OPTION VALUE="SET">Set
<OPTION VALUE="RESET">Reset
<OPTION VALUE="TOGGLE">Toggle
</SELECT>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit">
</FORM>
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HTML-tiedostojen 
tallentaminen 
FTP:n kautta

HTML-tiedostojen siirtämiseen ja tallentamiseen päätteeseen käytetään FTP-vakioasi-
akasta, esim. [DOP tools] / [DOP FTP Client].
Ks. luku "FTP-palvelin" sivulla 276.

Tiedostot siirretään käyttöpäätteen HTML-hakemistoon.
Tiedostonimet on ilmoitettava DOS-formaatissa (8.3). Tiedoston nimen pituus saa olla
enintään 8 merkkiä. Laajennuksena käytetään HTM:ää.

9.3.10 Etäkäyttö

Käyttöpäätettä voidaan käyttää sekä peilata ja myös ohjata tietokoneesta etäkäyttötoi-
minnon avulla käyttämällä apuna maksutonta VNC-Clients Remote Access Viewer:iä ja
päätteessä olevaa sisäänrakennettua VNC-palvelinta. 
Remote Access Viewer on ohjelma, jota käytetään DOP11B-käyttöpäätteiden etäkäyt-
töön ja -ohjaukseen. On mahdollista, että käyttöpäätettä pääsee käyttämään, lukemaan
sekä ohjaamaan tietokoneesta, kun käytetään VNC (Virtual Network Computing) Client-
Programm Remote Access Viewer:iä yhdessä sisäänrakennetun VNC-palvelimen
(käyttöpäätteessä olevan etäkäyttötoiminnon) kanssa.

VNC-tekniikan ansiosta mistä vain tietokoneesta pääsee käyttämään ETHERNETIIN
liitettyä käyttöterminaalia, mikäli se on kytketty samaan verkkoon. Mikäli tietokone ja
käyttöterminaali on liitetty Internetiin, pääset käyttämään käyttöpäätettä miltä vain Inter-
netiin liitetyltä tietokoneelta joka puolelta maailmaa. Etäpääsytoiminto käyttöpäättee-
seen voi olla erityisen hyödyllinen esim. kauko-ohjatussa asiakastuessa, kauko-ohjauk-
sessa ja virheiden etsinnässä. 

HUOM!
Tiedoston INDEX.HTM on aina oltava olemassa.

60680AXX

DOP11B

INTERNET / 

NETWORK
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Käyttöpäätteen 
asetukset

Käyttöpäätteessä on sisäänrakennettu VNC-palvelin. Etäohjaustoiminto on aktivoitava
käyttöpäätteen projektisovelluksesta. Konfigurointityökalun tarkka kuvaus on konfigu-
rointityökalun käsikirjasta.

Konfigurointityöka-
lulla tehtävät ase-
tukset

1. Avaa käyttöpääteprojekti konfigurointityökalusta. 
2. Valitse [Setup] / [Network] / [Services]. 

3. Valitse [Remote access] ja klikkaa [Edit].

Password

12006AEN

12007AEN

View only View-Only-pääsy Remote Access Viewerin käyttöpäätteeseen edellyttää salasanan 
syöttöä. Remote Access Viewer / Internetselain-käyttäjä, joka on kirjautunut sisään 
View-Only-salasanalla, ei voi tehdä käyttöpäätteeseen muutoksia.

Full access Täysi pääsy Remote Access Viewerin käyttöpäätteeseen edellyttää salasanan syöt-
töä. Remote Access Viewer / Internetselain-käyttäjä, joka on kirjautunut sisään täyden 
pääsyn salasanalla, voi käyttää käyttöpäätettä kuin hän seisoisi sen edessä.

HUOM!
Mikäli sekä View-Only-tilassa että täydessä pääsyssä käytetään samaa salasanaa,
Remote Access Viewerillä / Internetselain-käyttäjällä on täysi pääsy käyttöterminaalin
toimintoihin.
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Portit

Lopeta klikkaamalla OK ja Exit. Tallenna projekti ja siirrä se käyttöpäätteeseen. Käyttö-
päätteen VNC-palvelin on nyt päällä.

Komento, jotta näytetään, onko VNC-asiakas liitetty.

Syötä komento "SJAFx" riville Komennot konfigurointityökalun kohtaan
[Setup] / [System signals], jotta teksti "Remote access" näkyy käyttöpäätteen oikeassa
ylänurkassa, mikäli VNC-asiakas (Remote Access Viewer tai Internet-selain) on liitetty
käyttöpäätteen VNC-palvelimeen. "x" osoittaa näytettävän tekstikoon. Mahdolliset teks-
tikoot näytetään kentässä "Menus" ikkunassa [Runtime fonts] ([Setup] / [Runtime fonts].

Viewer
(5900)

TCP-yhteysliitäntää (Transmission Control Protocol) Remote Access Viewerille ei 
normaalisti tarvitse muuttaa.

Full access
(5800)

TCP-yhteysliitäntää HTTP-yhteyksille (Hypertext Transfer Protocol) ei yleensä tarvitse 
muuttaa. 

12008AEN
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Yhteys käyttö-
päätteeseen

VNC-palvelin tunnistaa HTTP-yhteydet (Hypertext Transfer Protocol) TCP:n (Transmis-
sion Control Protocol) portissa 5800, kuten käyttöpäätteestä on asetettu etäpääsytoi-
mintoa varten (ks. sivu 295).
Syötä käyttöpäätteen IP-osoite ja sen perään ":" (kaksoispiste) ja TCP-porttinumero
5800 Internet-selaimen osoitekenttään. Mikäli käyttöpäätteen IP-osoite on 10.3.71.22,
osoite on esimerkiksi http://10.3.71.22:5800.

Remote Access Viewer näyttää tietokoneen kuvaruudussa käyttöpäätteen kuvan.
Remote Access Viewer:issa oleva kuva päivitetään pyynnöstä säännöllisin väliajoin.
Etäkäyttötoimintoa voidaan käyttää samaan tarkoitukseen kuin todellista käyttöpäätettä.

12019AEN

11599AXX
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Käyttöpäätteisiin sisäänrakennettu VNC-palvelin sisältää myös pienen VNC-appletin.
Voit liittää käyttöpäätteen Internet-selaimeen, joka tukee Java-appletteja (esim.
Microsoft Internet Explorer).
Mikäli Internet-selainta käytetään katseluun, käyttöpäätteen kehyksen kuvaa ei näytetä.

VNC-tunnistus • Internet-selain kysyy salasanaa heti kun yhteys on luotu.
• Syötä käyttöpäätteelle asetettu salasana.
• Käyttöpäätteen pitäisi nyt näkyä tietokoneen Internet-selaimessa.

11600AEN
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Käyttöpäätteen 
ohjaaminen

Näppäimistöllä varustettua käyttöpäätettä ohjataan PC-näppäimistöllä. Seuraavat
PC-näppäimistön näppäimet vastaavat käyttöpäätteen painikkeita.

Mikäli käyttöpäätteessä on kosketuskuvaruutu, kosketa sen pintaa.

9.3.11 Verkossa tapahtuvan tiedonsiirron suosituksia ja rajoituksia

Jotta päätteiden ja ohjaimen välinen tiedonsiirto sujuu pääteverkossa (BDTP-verkko)
nopeasti ja tehokkaasti, signaalinvaihdon on oltava mahdollisimman sujuvaa. Lue luku
"Tehokas tiedonsiirto" sivulla 63, ja noudata ohjeita päätteiden verkon toiminnan
optimoimiseksi. Pääteverkossa voidaan siirtää enintään 3000 signaalia.

Esimerkki 1 Pääteverkko koostuu 3 asiakkaasta ja yhdestä palvelimesta. Jokaisella asiakkaalla on
pääsy 1000 signaaliin. Näin ollen palvelimen on hallittava 3000 signaalia (eli siirtää ne
yksittäisille asiakkaille). Sama pätee myös tilanteeseen, jossa signaalien osoitealueet
asiakkaissa ovat identtisiä. Näin verkon signaalinsiirto toimii täydellä kapasiteetilla.

Esimerkki 2 Palvelimen on tarkoitus hakea asiakkaiden pyytämiä osoitteita. Lopuksi palvelin tiedus-
telee ohjaimen tilaa, ja tieto lähetetään sen jälkeen kyseessä olevalle asiakkaalle.

Esimerkki
Pääteverkko (BDTP-verkko) koostuu palvelimesta ja 5 asiakkaasta. Jokaisessa päät-
teessä on 50 hälytystä, joilla kaikilla on sama osoite. Se tarkoittaa palvelinta ajatellen,
että ohjaimelta on haettava 50 osoitetta. Lisäksi palvelimen on vielä lähetettävä 50 osoi-
tetta kyseessä olevalle asiakkaalle (5 x 50). Näin ollen palvelimen on jaettava verkossa
250 hälytystä.

PC-näppäimistö Käyttöpäätteen näppäimistö

Pos1 MAIN

Shift-painike + F11 LIST

Shift-painike + F12 ACK

Kuva Å PREV

Kuva Ç NEXT

F1 - F12 F1 - F12

Shift-painike + F1 - F12 F13 - F22

Enter-painike ENTER

Nuolinäppäimet Nuolinäppäimet

HUOM!
Yhteys käyttöpäätteeseen Proxyn kautta ei ole suositeltava.
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Transparent-tila 
ETHERNETin 
kautta

Seuraavat edellytykset on täytettävä, jotta toimintoa [Transparent mode] voidaan käyt-
tää ETHERNET-tiedonsiirron (TCP/IP-protokolla) kautta.
• Ajurin ja ohjelmointityökalujen on tuettava transparent-tilassa tapahtuvaa tiedon-

siirtoa. (Lisätietoja löytyy kulloinkin kyseessä olevan ajurin tai ohjaimen käsikirjasta).
• Mikäli ohjaimen konfigurointiohjelmisto ei tue TCP/IP-projektinsiirtoa, tietokoneella

on käytettävää ohjelmaa COM-liitännän simuloimiseksi TCP/IP-ympäristössä.
Kyseinen ohjelma kommunikoi ohjaimen kanssa Transparent-tilassa TCP/IP-verkon
välityksellä.

Läpisiirtotila 
ETHERNETin 
kautta

Läpisiirtotilassa voi tapahtua tiedonsiirtoa vain, mikäli ajurit tukevat sitä. Ks. luku
"Tiedonsiirto" sivulla 250.
Seuraavat edellytykset on täytettävä, jotta läpisiirtotilaa voidaan käyttää ETHERNET-
tiedonsiirron (TCP/IP-protokolla) kautta.
• Mikäli ohjaimen ohjelmointiohjelmisto ei tue TCP/IP:n välityksellä tapahtuvaa pro-

jektin siirtoa, tietokoneeseen on asennettava ohjelma, joka muuntaa COM-portin
TCP/IP:ksi. Kyseinen ohjelma kommunikoi ohjaimen kanssa Transparent-tilassa
TCP/IP-verkon välityksellä. (Lisätietoja löytyy kulloinkin kyseessä olevan ajurin tai
ohjaimen käsikirjasta).

Ei-protokollaa-tila Toimintoa [No protocol mode], jota käytetään mikäli yksi tai useampi pääte toimii tiedon-
siirron rajapintana (ks. myös luku "Tiedonsiirto" sivulla 250), ei suositella suuremmille
pääteverkoille (BDTP-verkoille). 
Suurempi verkko on BDTP-verkko, jossa palvelimen ja asiakkaiden välillä vaihdetaan
paljon signaaleja. Mikäli pääte toimii tiedonsiirron rajapintana, ohjausrekisterit ja ohjaus-
signaalit siirretään. Ne vaikuttavat negatiivisesti tiedonsiirron nopeuteen ja heikentävät
verkon tehoa. Ks. osio "Tehokas tiedonsiirto" sivulla 63.

Signaalipaketit Ihanteellinen signaalinsiirto on tärkeää, jotta päätteen ja ohjaimen välinen tiedonsiirto
saadaan sujumaan nopeasti ja tehokkaasti (esim. verkossa). Lue luku "Tehokas tiedon-
siirto" sivulla 63, ja noudata ohjeita päätteiden verkon toiminnan optimoimiseksi. Ne kos-
kevat pääteverkon kaikkia asemia. Mikäli signaaleja ei siirretä pakettimuodossa,
verkossa tapahtuva päivitys voi kestää kauemmin.
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Hälytysten 
hallinta

Pääteverkko on asiakas-palvelin-verkko. Palvelimella on tietoja (esim. hälytyssignaa-
leja), joita asiakkaat hakevat. Erilaisten signaalien simultaaninen tiedonsiirto vaikuttaa
negatiivisesti käyttöpäätteen ja ohjainten väliseen tiedonsiirron kestoon. Siksi signaa-
lien lukumäärää tulisi rajoittaa. Lisätietoja on luvussa "Tehokas tiedonsiirto" sivulla 63. 
Hälytyssignaalien lukumäärä verkossa ei saa ylittää signaalilukumäärää, jonka palvelin
kykenee käsittelemään koko verkossa. Palvelin kykenee käsittelemään sovelluksesta ja
käyttöpäätteestä riippuen jopa 300 hälytystä. Näin ollen verkossa saa olla yhteensä
enintään 300 hälytystä.

Verkkoasiakkaan 
indeksi

Indeksiosoitus auttaa määrittämään käyttötilassa, mistä rekisteristä kohteen on tar-
koitus hakea osoitettu arvo. Indeksiosoitusta ei voida käyttää päätteissä, jotka toimivat
BDTP-asiakkaina. BDTP-asiakkaan käyttävät ainoastaan BDTP-palvelimen indeksire-
kisteriä. 
Mikäli puolestaan myös BDTP-asiakkaana toimivalla päätteellä on paikallinen ohjain,
silloin indeksiosoituksen käytön tavalliset määritykset ovat voimassa.
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9.4 Verkossa olevat käyttäjätilit
Kohdasta [Setup] / [Network] / [Accounts] määritetään, kenellä on pääsyoikeus päätteen
sisäänkirjautumista vaativiin toimintoihin. Tämän toiminnon avulla luodaan pääsyoike-
uksien valvonta. Käyttäjänimi ja salasana annetaan niille käyttäjille, joilla on tarkoitus
olla pääsyoikeus verkon eri palveluihin. Käyttäjätilien nimet ja salasanat eivät saa sisäl-
tää kansallisia erikoismerkkejä.

Kuten kuvasta käy ilmi, nimellä "Superuser" olevalta käyttäjätililtä voidaan tehdä muu-
toksia kaikkiin verkkotoimintoihin, joihin on kirjauduttava sisään. Listan tilejä voidaan
päivittää, lisätä ja poistaa painikekenttien avulla.

9.4.1 Pääsyoikeudet

11590AEN

Parametrit Kuvaus

Account name Syötä käyttäjätilin nimi.

Password Anna käyttäjätilille salasana.

Parametrit Kuvaus

Serial connect Käyttäjä voi luoda sarjaliitännän (PPP). Tämän vaihtoehdon tulisi olla 
aktivoituna.

Access terminal 
controller

Käytetään siirryttäessä RUN-tilasta TRANSFER-tilaan TCP/IP:n avulla. 
Tämän vaihtoehdon tulisi olla aktivoituna.

FTP Access Käyttäjällä on lukuoikeus FTP-palvelimelle (pääte).

FTP Write Käyttäjällä on kirjoitusoikeus FTP-palvelimelle. Siihen tarvitaan myös pääsy 
FTP-palvelimelle.
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9.5 Verkkoasetusten avaaminen käyntiajan aikana
Käyttöpäätekohtainen laitenumero, niin kutsuttu MAC-osoite (Media Access Control),
voidaan hakea käyntiajan aikana makron välityksellä käskyllä "IP-CONFIG" ja argumen-
tilla "/ALL".
IP-konfigurointi ja MAC-osoite näytetään Windows CE -konsolissa.

HUOM!
Lisätietoja on luvussa "Lisää tapahtuma / liitä tapahtuma" sivulla 247.
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10 Tekniset tiedot ja mittalehdet
10.1 Yleiset tekniset tiedot
10.1.1 Näyttö

DOP11B-10 DOP11B-15 DOP11B-20 DOP11B-25

Grafiikan resoluutio 
(pikseliä)

160 x 32 240 x 64 240 x 64 320 x 240

Rivit x merkit teksti Grafiikka

Aktiivinen 
kuvaruutukoko, l x k

89.6 x 17.9 mm 90.2 x 24 mm 127.0 x 33.8 mm 115.2 x 86.4 mm

Taustavalo LED, himmennettävä 
> 50 000 h ympäristön 
lämpötilan ollessa 
+25 °C.

LED, himmennettävä 
> 50 000 h ympäristön 
lämpötilan ollessa 
+25 °C.

LED, himmennettävä 
> 50 000 h ympäristön 
lämpötilan ollessa 
+25 °C.

CCFL, himmennettävä 
>45 000 h ympäristön 
lämpötilan ollessa +25 °C.

Kontrastin 
säätäminen Järjestelmämuuttujan kautta

Kuvaruutu FSTN-LCD-kuvaruutu 
(nestemäinen kristalli), 
monokromi

FSTN-LCD-kuvaruutu 
(nestemäinen kristalli), 
monokromi

FSTN-LCD-kuvaruutu 
(nestemäinen kristalli), 
monokromi

FSTN-LCD-kuvaruutu 
(nestemäinen kristalli), 
16 harmaasävyä

DOP11B-30 DOP11B-40 DOP11B-50 DOP11B-60

Grafiikan resoluutio 
(pikseliä)

320 x 240 320 x 240 800 x 600 1024 x 768

Rivit x merkit teksti Grafiikka

Aktiivinen 
kuvaruutukoko, l x k

115.2 x 86.4 mm 115.2 x 86.4 mm 211.2 x 158.4 mm 304.1 x 228.1 mm

Taustavalo CCFL, himmennettävä >60 000 h ympäristön 
lämpötilan ollessa +25 °C.

CCFL, himmennettävä 
>50 000 h ympäristön 
lämpötilan ollessa 
+25 °C.

CCFL, himmennettävä 
>35000 h ympäristön 
lämpötilan ollessa 
+25 °C.

Kontrastin 
säätäminen Järjestelmämuuttujan kautta

Kuvaruutu CSTN-LCD-kuvaruutu (nestemäinen kristalli), 64k 
väriä

TFT-LCD-kuvaruutu 
(nestemäinen kristalli), 
64k väriä

TFT-LCD-kuvaruutu 
(nestemäinen kristalli), 
64k väriä
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10.1.2 Tekniset tiedot

DOP11B-10 DOP11B-15 DOP11B-20 DOP11B-25

Näppäimistö • Numeronäppäimet
• Navigointinäppäimet
• 6 toimintonäppäintä
• 6 LED:iä 

(punainen/vihreä)

• Numeronäppäimet
• Navigointinäppäimet
• 6 toimintonäppäintä
• 6 LED:iä 

(punainen/vihreä)

• Numeronäppäimet
• Navigointinäppäimet
• 8 toimintonäppäintä
• 16 LED:iä

Kosketusta kestävä

Näppäimistömateriaali / 
laitteen etuosan 
materiaali

Kalvonäppäimistö, jossa on metalliset suojat.
Overlay Autotex F207, painatus taustapuolella,
1 milj. toimintoa

Kalvonäppäimistö, jossa 
on metalliset suojat.
Overlay Autotex F157, 
painatus taustapuolella, 
1 milj. toimintoa

Kosketusnäyttö
polymeeri (Autotex 
F250) lasipinnalla,
1 milj. toimintoa

Muistin laajennus Ei USB-muistin avulla

Graafiset kohteet Kyllä

Reaaliaikainen kello ±20 PPM + lämpötilasta ja käyttöjännitteesta johtuva virhenäyttö.
Suurin kokonaisvirhenäyttö: 1 minuutti/kuukausi lämpötilan ollessa +25 °C = 12 minuuttia/vuosi.

Reaaliaikakellon pariston kestoikä on noin 3 vuotta.
Lämpötilakerroin: 0.004 ppm/°C2

Käyttöjännite DC 24 V (DC 20 ... 30 V), 
3-napainen liitäntäkontakti

CE: Käyttöjännitteen täytyy noudattaa SELV- ja PELV-järjestelmille asetettuja IEC 950 tai IEC 742 
-standardin mukaisia vaatimuksia.

UL: Käyttöjännite on liitettävä luokan 2 vaatimusten mukaisesti.

Virrankulutus 
käyttöjännitteellä

Normaali: 0.1 A
Maksimaalinen: 0.3 A

Normaali: 0.15 A
Maksimaalinen: 0.35 A

Normaali: 0.25 A
Maksimaalinen: 0.45 A

Varoke Sisäinen DC-varoke, 1.0 AT, 5 x 20 mm Sisäinen DC-varoke, 2.0 AT, 5 x 20 mm

Ympäristön lämpötila Vertikaalinen asennus: 0 °C... +50 °C
Horisontaalinen asennus: 0 °C... +40 °C

Varastointilämpötila -20 - +70 °C

Ilmankosteus 5 ... 85 % (ei kondensoiva)

Etumitta
l x k x s

155.2 x 113.6 x 6 mm 155.2 x 155.2 x 6 mm 202 x 187 x 6 mm 201 x 152 x 6 mm

Asennussyvyys 43 mm 44 mm 56.9 mm 56.8 mm

Laitteen etuosan suojaus IP66

Takaosan suojaus IP20

Takaosan suojamateriaali Jauhemaalattu alumiini

Paino 0.4 kg 0.5 kg 0.875 kg 0.87 kg

Muistit 512 kB (sis. kirjasinlajit) 512 kB (sis. kirjasinlajit) 12 MB (sis. kirjasinlajit)

Päätteen EMC-testit Tarkistetttu seuraavien direktiivien mukaisesti: EN 61000-6 (päästöt) ja EN 61000-6-2 (häiriönsieto).

UL-hyväksyntä UL 1604 (Class I, Div 2) / UL 508 / UL 50 4x indoor use only

DNV-sertifiointi Valmisteltavana

NEMA 4x indoor use only
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DOP11B-30 DOP11B-40 DOP11B-50 DOP11B-60

Näppäimistö Kosketusta kestävä • Numeronäppäimet
• Navigointinäppäimet
• 16 toimintonäppäin-

tä
• 16 LED:iä 

(punainen/vihreä)

Kosketusta kestävä

Näppäimistömateriaali / 
laitteen etuosan 
materiaali

Kosketusnäyttö
polymeeri (Autotex) 
lasipinnalla,
1 milj. toimintoa

Kalvonäppäimistö, jossa 
on metalliset suojat. 
Overlay Autotex F157, 
painatus taustapuolella, 
1 milj. toimintoa

Kosketusnäyttö
polymeeri (Autotex F250) lasipinnalla,

1 milj. toimintoa

Muistin laajennus USB-muistin avulla USB-muistin tai Compact Flash -kortin avulla

Graafiset kohteet Kyllä

Reaaliaikainen kello ±20 PPM + lämpötilasta ja käyttöjännitteesta johtuva virhenäyttö.
Suurin kokonaisvirhenäyttö: 1 minuutti/kuukausi lämpötilan ollessa +25 °C = 12 minuuttia/vuosi.

Reaaliaikakellon pariston kestoikä on noin 3 vuotta.
Lämpötilakerroin: 0.004 ppm/°C2

Käyttöjännite DC 24 V (DC 20 ... 30 V), 3-napainen liitäntäkontakti

CE: Käyttöjännitteen täytyy noudattaa SELV- ja PELV-järjestelmille asetettuja IEC 950 tai IEC 742 
-standardin mukaisia vaatimuksia.

UL: Käyttöjännite on liitettävä luokan 2 vaatimusten mukaisesti.

Virrankulutus 
käyttöjännitteellä

Normaali: 0.25 A
Maksimaalinen: 0.45 A

Normaali: 0.3 A
Maksimaalinen: 0.5 A

Normaali: 0.5 A
Maksimaalinen: 1.0 A

Normaali: 1.2 A
Maksimaalinen: 1.7 A

Varoke Sisäinen DC-varoke, 2.0 AT, 5 x 20 mm Sisäinen DC-varoke, 3.15 AT, 5 x 20 mm

Ympäristön lämpötila Vertikaalinen asennus: 0 °C... +50 °C
Horisontaalinen asennus: 0 °C... +40 °C

Varastointilämpötila -20 - +70 °C

Ilmankosteus 5 ... 85 % (ei kondensoiva)

Etumitta
l x k x s

201 x 152 x 6 mm 275 x 168 x 6 mm 302 x 228 x 6 mm 398 x 304 x 6 mm

Asennussyvyys 56,8 mm 57,3 mm 58 mm

Laitteen etuosan suojaus IP66

Takaosan suojaus IP20

Takaosan suojamateriaali Jauhemaalattu alumiini

Paino 0.87 kg 1.11 kg 2.0 kg 3.7 kg

Muistit 12 MB (sis. kirjasinlajit)

Päätteen EMC-testit Tarkistetttu seuraavien direktiivien mukaisesti: EN 61000-6-3 (päästöt) ja EN 61000-6-2 (häiriönsieto).

UL-hyväksyntä UL 1604 (Class I, Div 2) / UL 508 / UL 50 4x indoor use only

DNV-sertifiointi Valmisteltavana Kyllä

NEMA 4x indoor use only
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10.1.3 Toiminto

10.1.4 Tiedonsiirto

DOP11B-10 DOP11B-15 DOP11B-20 DOP11B-25 DOP11B-30 DOP11B-40 DOP11B-50 DOP11B-60

Verkkotoiminnot Ei Sähköpostit / web-palvelin / etäkäyttö / FTP-palvelin

Dual-ajuri, jossa 
tiedonsiirto

Kyllä

Läpisiirtotila Kyllä (ajurista riippuen)

Ei-protokollaa-
tila

Kyllä

Monikielisyys Kyllä, jopa 10 kieltä yhdessä projektissa

Windows-vakio-
kirjasinlajit

Ei Kyllä

Sisäiset 
muuttujat

Kyllä, katoavat ja katoamattomat

Kehityssuunta-
merkinnät

Kyllä

Reseptien 
hallinta

Kyllä

Hälytysten 
hallinta

Kyllä, jopa 16 ryhmää

Aikakanavat Kyllä

I/O Poll-ryhmät Kyllä

Salasanat Kyllä, jopa 8 ryhmää

Viestikirjasto Kyllä

Makrot Kyllä

Tulostustoiminto Kyllä

DOP11B-10 DOP11B-15 DOP11B-20 DOP11B-25 DOP11B-30 DOP11B-40 DOP11B-50 DOP11B-60

Sarjaliitäntä 
RS-232

9-napainen Sub-D-liitäntä, asennetut pistokkeet, joissa on 4-40 UNC-kiinnitysruuvit, 
säädettävä 115200 Baud:iin saakka.

Sarjaliitäntä 
RS-422

25-napainen Sub-D-liitäntä, asennettu liitin, jossa on 4-40 UNC-kiinnitysruuvit, säädettävä 115200 Baud:iin saakka.

ETHERNET vaihtoehtona vaihtoeh-
tona

Suojattu RJ45-liitin, 10/100 MBit - Full Duplex

USB Ei Host tyyppi A (USB1.1), maksimaalinen lähtövirta 500 mA Host tyyppi A (USB1.1), 
maksimaalinen lähtövirta 
500 mA, laitetyyppi B 
(USB.1)
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10.2 Pistokkeen johdotus
10.2.1 RS-232

10.2.2 RS-422/RS-485

D-Sub
9-napainen pistoke

Liitin 
nro.

Kuvaus Signaalin suunta pääte È XXX

1 DCD Ä

2 RD Ä

3 TD Æ 

4 DTR Æ 

5 SG –

6 DSR Ä

7 RTS Æ 

8 CTS Ä 

9 RI Ä

6

7

8

9
5

4

3

2

1

D-Sub
25-napainen liitin

Liitin 
nro.

RS-422 RS-485

Kuvaus Signaa-
lin suunta 
pääte È 
XXX

Kuvaus Signaalin 
suunta pääte 
È XXX

2 TxD+ Æ Tx / Rx+ È 

15 TxD- Æ Tx / Rx- È 

3 RxD+ Ä – –

16 RxD- Ä – –

4 RTS+ Æ – –

17 RTS- Æ – –

5 CTS+ Ä – –

18 CTS- Ä – –

20 1)

1) Napa 20 liitetty liittimessä napaan 21

– – –

21 1) – – –

6 Ei saa käyttää – Väylän 
päätevastus2)

2) Liitetty sisäisesti suoraan napaan 2 (Tx/Rx+)

Liitä napaan 
19 väylän 
päätevastusta 
varten3)

3) Ohje: Vain ensimmäisellä ja viimeisellä väyläyksiköllä on tarkoitus olla väylän päätevastus.

19 Ei saa käyttää – Väylän 
päätevastus4)

4) Liitetty sisäisesti napaan 15 (Tx/Rx-) 120 ohmin 1/4 vastuksen välityksellä.

–

7,8 0 V – 0 V –

14 +5 V
<100 mA

Æ +5 V
<100 mA

Æ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

5

4

3

2

1
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10.2.3 ETHERNET

10.2.4 USB

10.2.5 PCS21A

RJ45-liitin Liitin 
nro.

Kuvaus Signaalin suunta pääte È XXX

1 Tx+ Æ 

2 Tx- Æ 

3 Rx+ Ä 

6 Rx- Ä 

4, 5, 7, 8 GND –

1

8

USB-liitin Liitin 
nro.

Kuvaus Signaalin suunta pääte È XXX

USB-A 1 VBUS –

2 D- È

3 D+ È

4 GND –

USB-B 1 VBUS –

2 D- È

3 D+ È

4 GND –

1 2 3 4

2 1

3 4

RJ10
4-napainen pistoke

Liitin 
nro.

Kuvaus Signaalin suunta pääte È XXX

1 Ei saa käyttää Varattu

2 Tx / Rx+ È 

3 Tx / Rx- È 

4 y

1

2

3

4
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10.3 DOP11B-10
10.3.1 DOP11B-10:n tekstinauhat

10.3.2 Mittalehti DOP11B-10

63783AXX

9
.0

R1 (4x)

4
.5

11.25 19.0

138.0

20.5 20.5 20.5 19.0

[A] ≤ 18.5 x 7.5 [A] ≤ 15.5 x 7.5

[A] Maksimaalinen alue teksteille mm.

63779AEN

2
7

.3
7

7
.9

8
.4

18.65 18.65117.9

6

39.6

33.6 ≥ 6.5 / ≤ 9.0 
1

1
3

.6

155.2

COM2
RS-232

COM1
RS-422/-485

DC 24 V

≤ 7.5 thickness 

of cabinet material
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10.4 DOP11B-15
10.4.1 DOP11B-15:n tekstinauhat

10.4.2 Mittalehti DOP11B-15

63783AXX

9
.0

R1 (4x)

4
.5

11.25 19.0

138.0

20.5 20.5 20.5 19.0

[A] ≤ 18.5 x 7.5 [A] ≤ 15.5 x 7.5

[A] Maksimaalinen alue teksteille mm.

63780AEN

1
3

6
.1

9
.2

18.6 118 18.6

6

40.6

34.6 ≥ 6.5 / ≤ 9.0

9
.9

1
5

5
.2

155.2

COM 
RS-232

COM1
RS-422/-485

DC 24 V

≤ 7.5 thickness 

of cabinet material
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10.5 DOP11B-20
10.5.1 DOP11B-20:n tekstinauhat

10.5.2 Mittalehti DOP11B-20

63784AXX

4
.5

19.75 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 19.75

179

10.75

9

[A] ≤ 18.5 x 8.0 [A] ≤ 17.0 x 8.0

[A] Maksimaalinen alue teksteille mm.

60742AEN

Z

Z

max. 7.5 mm thickness 

of cabinet material

DC 24 V

202

1
8
7

19.3

9
.8

2
9
.8

1
4
7
.4

163.4

62.9

56.9

19.3

Battery

DIP swich

Ethernet

USB host

COM2

RS-232

COM1

RS-422/-485

P
i

f
kVA

Hz

n



10Tekniset tiedot ja mittalehdet
DOP11B-25 ja -30

 Järjestelmäkäsikirja  –  Käyttöpäätteet DOP11B 313

10.6 DOP11B-25 ja -30
10.6.1 Mittalehdet DOP11B-25 ja -30

60741AEN

Z

Z

max. 7.5 mm 

material thickness

DC 24 V

12.4

1
0
.9

1
2
8
.7

56.8

201

1
5
2

62.8

178.6

CF

Battery

DIP swich

Ethernet

USB host

COM2

RS-232

COM1

RS-422/-485

P
i

f
kVA

Hz

n
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10.7 DOP11B-40
10.7.1 DOP11B-40:n tekstinauhat

10.7.2 Mittalehti DOP11B-40

63817AXX

169

18.45 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.45 10.3

4
.5

9

[A] 17.0 x 8.0 [A] 16.0 x 8.0

[A] Maksimaalinen alue teksteille mm.

60740AEN

Z

Z

237.4
57.3

275max. 7.5 mm

material thickness

DC 24 V

1
6
8

63.3

18.8

1
2
8
.5

1
7
.7

CF

Battery

DIP switch

Ethernet

USB host

COM2

RS-232

COM1

RS-422/-485

CF

Battery

DIP 

Ethernet

USB host

P
i
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10.8 DOP11B-50
10.8.1 Mittalehti DOP11B-50

60739AEN

26325

2
0

4
1

3

302

2
2

8

Z

Z

max. 9mm 

material thickness

58

64

CF

USB

Host

CF

USB

Host

CF

USB

Host

DC 24 V

COM2

RS-232

COM1

RS-422/-485

USB DeviceEthernet

P
i

f
kVA

Hz

n
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10.9 DOP11B-60
10.9.1 Mittalehti DOP11B-60

63781AEN

Ethernet

2
7

7
1

4

22

354

CF

USB-Host
60

66

3
0

4

398

COM2
RS-232

COM1
RS-422/-485

USB-Gerät

≤ 9 thickness 

of cabinet material

P
i

f
kVA

Hz

n
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10.10 Merkki DOP11B-10 - DOP11B-40

10.11 Merkki DOP11B-50 ja DOP11B-60

63785AXX

31.5 ± 0.2

7
.5

 ±
 0

.2

R3.75

R3.75

63786AXX

47.5 ± 0.2

7
.5

 ±
 0

.2

R3.75

R3.75

P
i

f
kVA

Hz

n
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10.12 Kaapelit
10.12.1 PCS11B

10.12.2 PCS21A

63833AXX

DCD

8
7
6
5
4
3
2
1

7
8
4
5
6
3
2
1

TXD
RXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS

DCD
RXD
TXD
DSR
GND
DTR
CTS
RTS

LabelLIYCY 7 x 0.25 pmm

(AWG24)

UNC  4-40UNC  4-40

max 15

RS-232

9-pin D-Sub Female

RS-232

9-pin D-Sub Female

m
a
x
 3

3

3 m + 50 mm

63840AXX

TX/RX+
2

15

6

19

7

2

3

4

8

DOP MC07

TX/RX+

TX/RX-/1200

TX/RX-

GMD

TX/RX+

TX/RX-

GMD

NCGND

Etherline Y Flex

2 x 2 x AWG22/7

Label

UNC 4-40

100 ± 10

5 m + 50 mm

RJ10

P
i

f
kVA

Hz
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10.12.3 PCS22A

10.12.4 RS-232-tiedonsiirtokaapeli (valmis kaapeli D-SUB 9PO)

63835AXX

Pins:
Tx/Rx+  Yellow
Tx/Rx-  Green
GND     Brown
GND     White

TX/RX+
2

15

6

19

7

8

DOP

TX/RX+

TX/RX-/1200

TX/RX-

GMD

GND

YE

GN

BN

WH

Shield

2 x 2 x 0.25 pmm

LIYCP-TP

Label

Label

UNC 4-40

100 ± 10

5 m + 50 mm 50 + 10

64007AXX

8
7
6
5
4
3
2
1

8

99

7
6
5
4
3
2
1

LabelNon-UL 28 AWG 9C

UNC  4-40UNC  4-40

max 15

RS-232

9-pin D-Sub Male

RS-232

9-pin D-Sub Female

m
a
x
 3

3

3 m + 50 mm

P
i

f
kVA

Hz

n
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11 Liite
11.1 Kemiallinen resistenssi
11.1.1 Metallirunko

Kehys ja runko on valmistettu jauhemaalatusta alumiinista. Jauhemaalattu pinta voi olla
yli 24 tuntia seuraavien aineiden vaikutuksen alaisena ilman näkyviä muutoksia:

11.1.2 Näppäimistö ja näyttö

Näytön pinnan 
liuotinten 
kestokyky

Näytön pinta voi olla yli 24 tuntia seuraavien aineiden vaikutuksen alaisena ilman näky-
viä muutoksia:

Alkoholi 95 % Ligroiini

Alumiininpuhdistusaine Maitohappo

Ammoniakki Natriumdikronaatti, tyydytetty

Butanoli Natriumhypokloriittiliuos

Deionisoitu vesi Natriumkarbonaatti 10 %

Dieselöljy Natronlipeä

Etanoli 99,5 %, denaturoitu Parafiiniöljy

Etikkahappo Pesuneste

FAM-moottoribensiini Rikkihappo

Fosforihappo Ruokaöljy

Glykoli Sitruunahappo

Hydroperoksidi Terpentiini

Isopropyylialkoholi Typpihappo

Jäähdytysneste Urea, tyydytetty

Keittosuola 20 % Vesijohtovesi

Kloorihappo 10 %  –

2-etyyliheksaanihappo Natriumhypokloriitti <10 %

Ammoniakkiliuos (suhteellinen tiheys 0.9) Natriumkarbonaatti <20 %

Ammoniakkiliuos <10 % Natronlipeä <48 %

Asetoni Oliiviöljy

Bentsooli Öljyhappo

Dietyylieetteri Puuvillansiemenöljy

Di-isobutyleeni Rikkihappo (ominaistiheys 1,84)

Dikloorimetaani Rikkihappo <30 %

Dimetyyliformamidi Sitruunahappo

Etikkahappo Suolavesi

Etyylialkoholi Tetrakloorihiili

Etyyliasetaatti Tislattu vesi

Isopropyylialkoholi Tolueeni

Jääetikka (suhteellinen tiheys 1,05) Typpihappo (ominaistiheys 1,42)

Kerosiini Typpihappo <40 %

Kloorivetyhappo <35 % Vetyperoksidi <28 %

Metanoli –
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Autotex F157:n 
liuottimen-
kestävyys

Autotex F157 peittää kalvonäppäimistön.

Siedettävät aineet
Autotex F157 voi olla DIN 42 115 -standardin osan 2 mukaisesti yli 24 tuntia seuraavien
aineiden vaikutuksen alaisena ilman näkyviä muutoksia:

Autotexissä ei näy DIN 42 115 -standardin osan 2 mukaisesti alle tunnin vaikutusajan
jälkeen muutoksia jääetikan vaikutuksen johdosta.

1.1.1. Trikloorietaani (Genklene) Ksyloli

Alifaattinen hiilivety Leikkuuöljy

Alkalikarbonaatti Lentobensiini

Ammoniakki <40 % Metanoli

Amyyliasetaatti Metyylietyyliketoni

Asetaldehydi MIBK

Asetoni Muurahaishappo <50 %

Asetonitriili Natriumbisulfaatti

Bensiini Natriumhypokloridi <20 % (valkaisuaine)

Bikromaatti Natriumkarbonaatti

Butyyli sellosolvi Natronlipeä <40 %

Dekontaminoitu N-butyyliasetaatti

Diasetonialkoholi Parafiiniöljy

Dibutyyliftalaatti Pellavanöljy

Dieselöljy Pesupulveri

Dietyylieetteri Puhallettu risiiniöljy

Dioksaani Rautaa sisältävä kloori

Dioktyyliftalaatti Rautakloridi

Dowanol DRM/PM Rikkihappo <10 %

Eetteri Silikoniöljy

Etanoli Suolavesi

Etikkahappo Sykloheksanoli

Etyyliasetaatti Sykloheksanoni

Formaldehydi 37 % ... 42 % Teepol

Fosforihappo <30 % Terpentiinikorvike

Glykoli Testibensiini

Glyseriini Tolueeni

Huuhteluaine Triasetiini

Isoforoni Trikloorietikkahappo <50 %

Isopropanoli Typpihappo <10 %

Kaliumferrrosyanidi/ferrosyanidi Vesi

Kaliumhydraoksidi <30 % Vetyperoksidi

Kaliumkarbonaatti Yleisjarruneste

Kloorivetyhappo <36 % –
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Haitalliset aineet

Aineita, jotka eivät aiheuta värimuutoksia
Seuraavat reagenssit eivät aiheuta 24 tunnin aikana ja 50 °C:een lämpötilassa värimuu-
toksia:

Aineita, jotka aiheuttavat värimuutoksia
Seuraavat aineet aiheuttivat tarkemmassa tarkastelussa lieviä värimuutoksia materi-
aalin joutuessa kosketukseen niiden kanssa:

SEIS!
Autotex ei kestä yli 100 °C:een painehöyryä tai seuraavia aineita:
• Bentsyylialkoholi
• Dikloorimetaani
• Tiivistetty lipeä
• Tiivistetyt mineraalihapot

Ajax Lenor

Ariel Maito

Domestos Persil

Downey Rypälemehu

Fantastic Top Job

Formula 409 Vim

Gumption Vortex

Jet Dry Windex

Kahvi Wisk

Sinappi

Sitruunamehu

Tomaattiketsuppi

Tomaattimehu

HUOM!
Kuten kaikki polyesteripohjaiset kalvot, Autotex F157 ei sovellu pidempiaikaiseen käyt-
töön suorassa auringonpaisteessa.
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11.2 Käyttöpäätteen päivittäminen
Käyttöpäätteessä on järjestelmäohjelma (käyttöjärjestelmä), joka on tallennettu toimi-
tusvaiheessa päätteen muistiin.
Järjestelmäohjelman voi korvata uudella versiolla käyttämällä PC:tä tai ulkopuolista
muistikorttia. Ei koske malleja DOP11B-10 ja -15. Ks- myös luku "Järjestelmäohjelman
lataaminen malleissa DOP11B-10 ja -15" sivulla 324.

11.2.1 Järjestelmäohjelman lataaminen tietokoneen avulla

Järjestelmäohjelmien käyttöpäätteeseen lataamiseen PC:n avulla käytetään HMI-buil-
deria. Tiedonsiirto voi tapahtua sarjaliitännän tai ETHERNETin kautta. Sarjaliikenneyh-
teydessä tulee käyttää PCS11B-kaapelia. ETHERNET-yhteydessä tulee käyttää ristik-
käistä CAT5-kaapelia.
Järjestelmäohjelman käyttöpäätteeseen tapahtuvassa siirrossa tietokonetta käyttämällä
on täytyttävä seuraavat edellytykset:
PC ja HMI-Builder
Tietokoneen ja käyttöpäätteen välinen yhdyskaapeli
Tiedosto ja uusi järjestelmäohjelma (OPSys_b*.cab)

Valmisteluvaiheet
Sarjaliitäntää 
käyttämällä

1. Kytke liitäntäkaapeli PCS11B tietokoneeseen ja käyttöpäätteeseen.
2. Avaa projekti tai luo uusi halutulle käyttöpäätetyypille uusi projekti.
3. Valitse [Transfer] / [Update operator terminal system program].

Käyttöpäätteeseen ei tarvitse tehdä asetuksia.
Syötä kohtaan [Options] / [Communication properties] tiedonsiirrossa käytettävä portti
ja tiedonsiirron nopeus.

ETHERNETin 
kautta

1. Kytke tietokoneen ja käyttöpäätteen välinen liitäntäkaapeli.
2. Syötä käyttöpäätteen voimassa oleva IP-osoite
3. Avaa projekti tai luo uusi halutulle käyttöpäätetyypille uusi projekti.
4. Valitse [Transfer] / [Update operator terminal system program].
5. Valitse [Settings] / [Use TCP/IP transfer].

HUOM!
Varmista, että tiedonsiirron aikana ei pääse syntymään jännitekatkoksia.
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11.2.2 Järjestelmäohjelman lataaminen ulkopuoliselta tallennuskortilta.

1. Tallenna järjestelmäohjelmatiedosto (OPSys_b*.cab) ulkopuolisen Compact-Flash-
muistikortin tai USB-Flash-aseman kantahakemistoon.

2. Aseta muistikortti käyttöterminaaliin tai kytke USB-Flash-asema, ja käynnistä käyttö-
pääte järjestelmäohjelman automaattiseksi päivittämiseksi.

11.2.3 Järjestelmäohjelman lataaminen malleihin DOP11B-10 ja -15

Järjestelmäohjelmien käyttöpäätteeseen lataamiseen PC:n avulla käytetään Image
Loader -ohjelmaa. Image Loaderin voi ladata kotisivuilta. Tiedonsiirto tapahtuu
PCS11B-kaapelin välityksellä sarjaliitynnän kautta.
Järjestelmäohjelman käyttöpäätteessä tapahtuvaan päivitykseen tarvitaan:
• tietokone, jossa on "Image Loader"
• PCS11B-kaapeli

Valmisteluvaiheet 1. Kaksoisklikkaa Image Loaderin EXE-tiedostoa sen suorittamiseksi. Suorita seu-
raavat vaiheet:

2. Kytke liitäntäkaapeli PCS11B tietokoneeseen ja käyttöpäätteeseen.
3. Keskeytä käyttöpäätteeseen tapahtuva virransyöttö.
4. Aseta käyttöpääte Image-Load-tilaan asettamalla tilakytkin 2 asentoon ON.
5. Kytke virransyöttö taas päälle.
6. Kaikki tietokoneeseen COM-liitännöistä kytketyt Image-Load-tilassa olevat käyttö-

päätteet voi valita pudotusvalikosta. Valitse päivitettävä käyttöpääte vastaavaa
MAC-osoitetta (Hex.) käyttämällä.

7. Valitse Upgrade (päivitä).
8. Keskeytä virransyöttö tietokoneeseen päivityksen onnistuttua. Aseta tilakytkin 2

takaisin asentoon OFF.
9. Kytke käyttöpäätteen virransyöttö takaisin päälle.

HUOM!
Ainoastaan DOP11B-50 tukee Compact-Flash-muistikortteja.
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11.3 Pariston vaihtaminen

11.3.1 DOP11B-20, -25, -30 ja -40

Siihen tarvitaan:
• Lithiumparisto, CR2450, 550 mAh

Menettelyohje
1. Kytke käyttöpääte virrattomaan tilaan.
2. Avaa paristokotelo.

3. Käytä ei-johtavia pihtejä pariston irrottamiseksi.
4. Aseta uusi paristo paikoilleen.
5. Sulje paristokotelo.

HUOM!
• Huolehdi riittävästä ESD-suojauksesta
• Tee käyttöpääteprojektista ensin varakopio, ks. luku "Siirto-ominaisuudet"

sivulla 186.

63847AXX

[1] Paristokotelo

[2] Paristo

[1]

[2]

HUOM!
Poistettu lithiumparisto on toimitettava sille tarkoitettuun keräyspisteeseen.
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11.3.2 DOP11B-50 ja -60

Siihen tarvitaan:
• Lithiumparisto, CR2450, 550 mAh
• Kuumaliimapistooli: Jet-Melt TCQ, valmistaja: 3M
• Sulaliima: 3748 V-O, valmistaja: 3M

Menettelyohje
1. Kytke käyttöpääte virrattomaan tilaan.
2. Poista käyttöpäätteen takasuojus irrottamalla 4 torx-ruuvia.

3. Käännä suojus (CPU-piirilevy ja paristo sijaitsevat suojuksen takapuolella).

63848AXX

[1] Torx-ruuvit

63849AXX

[1] Pariston pidike

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]
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4. Mikäli paristo on kiinnitetty sulaliimalla, poista liima ennen kuin irrotat pariston
varovasti pariston pidikkeestä.

5. Aseta uusi paristo varovasti pariston pidikkeeseen. Pariston plus-merkin on osoitet-
tava pidikkeessä plus-merkin suuntaan.

6. Liimaa paristo sulaliimalla kiinni pariston pidikkeeseen.
7. Kokoa käyttöpääte vastakkaisessa järjestyksessä.

11.4 Vianetsintä
Käyttöpäätteen vikoja voi diagnosoida seuraavan vikaluettelon avulla.

HUOM!
Poistettu lithiumparisto on toimitettava sille tarkoitettuun keräyspisteeseen.

Ilmennyt vika Vikadiagnoosin vaiheet

• Käyttöpääte ei toimi kunnolla. 
• Käyttötilan LED ei pala.

1. Onko jännite oikea?
2. Syötetäänkö laitteeseen riittävästi virtaa?
3. Tarkista sulake
4. Tarkista tehokortti
5. Onko tehokortti asennettu oikein?

Käyttöpäätteen ja ohjauksen välillä 
ei tapahdu tiedonsiirtoa.

1. Tarkista laitteiden välinen tiedonsiirtokaapeli.
2. Tarkista, onko käyttöpäätteeseen ladattu ohjausajuri.
3. Tarkista, käytetäänkö laitteessa oikeaa ohjausajuria.
4. Tarkista CPU-piirilevyn tiedonsiirtoliitännät.

Käyttöpääte on päällä, mutta tausta-
valo ei toimi.

1. Tarkista taustavalon himmennin.
2. Tarkista, onko taustavalo kytketty tehokorttiin.
3. Vaihda taustavalo uuteen.
4. Tarkista tehokortin DC / AC.

Käyttöpääte ei toimi, taustavalo ei 
pala, mutta käyttötilan LED palaa.

1. Tarkista taustavalon himmennin.
2. Tarkista CPU-piirilevy palaneiden komponenttien osalta.
3. Lataa käyttöpäätteeseen uusi laiteohjelmisto.

Käyttöpäätteessä ei ole uusinta lai-
teohjelmistoa.

1. Tarkista käyttöpäätteen käyttämä versio.
2. Tallenna projektin kopio tietokoneeseen.
3. Lataa Image Loaderia käyttämällä päivitys-Image ja seuraa ohjeita.

Käyttöpääte on päällä, mutta yksi tai 
useampi painike ei toimi.

1. Tarkista, onko virtakaapeli kytketty oikein.
2. Vaihda etuosa uuteen.

Kosketuskuvaruutu ei toimi tai se 
toimii huonosti.

1. Säädä kosketuskuvaruutu uudelleen.
2. Tarkista, onko virtajohto kytketty ohjeiden mukaisesti.
3. Vaihda käyttöpäätteen näyttökenttä uuteen.
4. Tarkista kosketuskuvaruudun liitäntä tehokortissa.

Viivojen väri näyttökentässä on vää-
rä tai näyttö on siirtynyt.

1. Tarkista, onko näyttökentässä leveä vertikaalinen tai horistontaalinen alue. Sen tulee olla 
vähintään 2–3 cm levyinen ja harmaa tai musta.

2. Tarkista, onko kaapeli kytketty näyttökenttään ohjeiden mukaisesti.
3. Näyttökentän kaapeli ei saa olla taittunut tai vaurioitunut. Mikäli näin on päässyt käymään, 

se on vaihdettava uuteen. 

Käyttöterminaali ei käynnisty raken-
neosan vaihtamisen jälkeen.

Irrota paristo ja aseta se takaisin paikoilleen. (koskee vain malleja DOP11B-20 - DOP11B-40).

Paristossa vähän virtaa / ei paristoa 1. Tarkista, onko paristo asetettu pariston pidikkeeseen oikein.
2. Mikäli paristossa on vähän virtaa tai se on tyhjä, paristo on vaihdettava uuteen. 

(ks. luku "Pariston vaihtaminen" sivulla 325.)
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Osoiteluettelo
Saksa

Pääkonttori
Tuotantolaitos
Myynti

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
Postilokero-osoite
Postfach 3023 • D-76642  Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Tuotantolaitos / 
Teollisuusvaihteet

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str.10
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251  75-2970

Huolto 
Competence 
Center

Keskiosa SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1 
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
sc-mitte@sew-eurodrive.de

Pohjoisosa SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen (Hannoverin lähellä)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Itäosa SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (Zwickaun lähellä)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764  7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

Eteläosa SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (Münchenin lähellä)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

Länsiosa SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (Düsseldorfin lähellä)

Tel. +49 2173  8507-30
Fax +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Elektroniikka SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646  Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
sc-elektronik@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline / puhelinpäivystys 24 h +49 180 5 SEWHELP
+49 180 5  7394357

Muiden huoltopisteiden yhteystiedot Saksassa pyynnöstä.

Ranska

Tuotantolaitos
Myynti
Huolto

Haguenau SEW-USOCOME 
48-54 route de Soufflenheim 
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex 

Tel. +33 3 88 73 67 00 
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Tuotantolaitos Forbach SEW-USOCOME 
Zone industrielle 
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Bordeaux SEW-USOCOME 
Parc d'activités de Magellan
62 avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

Lyon SEW-USOCOME 
Parc d'affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15

Nantes SEW-USOCOME 
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
F-44140 Le Bignon

Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20



Osoiteluettelo 

334  07/2010

Paris SEW-USOCOME 
Zone industrielle 
2 rue Denis Papin 
F-77390 Verneuil I'Etang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

Muiden huoltopisteiden yhteystiedot Ranskassa pyynnöstä.

Alankomaat

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. 
Industrieweg 175 
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
info@vector.nu

Algeria

Myynti Alger REDUCOM Sarl 
16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger

Tel. +213 21 8214-91
Fax +213 21 8222-84
info@reducom-dz.com
http://www.reducom-dz.com

Argentiina

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar
http://www.sew-eurodrive.com.ar

Australia

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park 
New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Belgia

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Bryssel SEW Caron-Vector
Research park Haasrode
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven

Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@sew-eurodrive.be

Huolto 
Competence 
Center

Teollisuusvaihte
et

SEW Caron-Vector
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-wallonie@sew-eurodrive.be

Antwerpen SEW Caron-Vector
Glasstraat, 19
BE-2170 Merksem

Tel. +32 3 64 19 333
Fax +32 3 64 19 336
http://www.sew-eurodrive.be
service-antwerpen@sew-eurodrive.be

Brasilia

Tuotantolaitos
Myynti
Huolto

Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia 
Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496

Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
sew@sew.com.br

Bulgaria

Myynti Sofia BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@mail.bg

Ranska
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Chile

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Santiago de 
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Postilokero-osoite
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Egypti

Myynti
Huolto

Kairo Copam Egypt 
for  Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo

Tel. +20 2 22566-299 +  1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/ 
copam@datum.com.eg

Espanja

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. 
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Etelä-Afrikka

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House 
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
info@sew.co.za

Cape Town SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442 
Cape Town

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
cfoster@sew.co.za

Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaco Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
cdejager@sew.co.za

Nelspruit SEW-EURODRIVE (PTY) LTD.
7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200

Tel. +27 13 752-8007
Fax +27 13 752-8008
robermeyer@sew.co.za

Etelä-Korea

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. 
B 601-4, Banweol Industrial Estate 
1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
master.korea@sew-eurodrive.com

Busan SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
master@sew-korea.co.kr
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Gabon

Myynti Libreville ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun

Tel. +241 741059
Fax +241 741059
esg_services@yahoo.fr

Hong Kong

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road 
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
contact@sew-eurodrive.hk

Intia

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Vadodara SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4,  GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 3045200, +91 265 
2831086
Fax +91 265 3045300, +91 265 
2831087
http://www.seweurodriveindia.com
sales@seweurodriveindia.com
subodh.ladwa@seweurodriveindia.com

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Chennai SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot  Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu

Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
c.v.shivkumar@seweurodriveindia.com

Irlanti

Myynti
Huolto

Dublin Alperton Engineering Ltd. 
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
info@alperton.ie
http://www.alperton.ie

Iso-Britannia

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Normanton SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate 
P.O. Box No.1
Normanton, West-Yorkshire 
WF6 1QR

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Israel

Myynti Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd. 
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
office@liraz-handasa.co.il

Italia

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Solaro SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14 
I-20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Itävalta

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. 
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://www.sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at
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Japani

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka  438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373855
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Kamerun

Myynti Douala Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
electrojemba@yahoo.fr

Kanada

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA  LTD. 
210 Walker Drive 
Bramalea, ON L6T 3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
l.watson@sew-eurodrive.ca

Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA  LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street 
Delta, BC V4G  1G1

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
b.wake@sew-eurodrive.ca

Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA  LTD.
2555 Rue Leger 
Lasalle, PQ H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
a.peluso@sew-eurodrive.ca

Muiden huoltopisteiden yhteystiedot Kanadassa pyynnöstä.

Kazakstan

Myynti Almaty ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ"
050061, Республика Казахстан
г.Алматы, пр.Райымбека, 348

Тел. +7 (727) 334 1880
Факс +7 (727) 334 1881
http://www.sew-eurodrive.kz
sew@sew-eurodrive.kz

Kiina
Tuotantolaitos
Kokoonpano
Myynti
Huolto

Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
info@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.com.cn

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu  Province, 215021

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew-eurodrive.cn

Guangzhou SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20  82267922
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological 
Development  Area
Shenyang, 110141

Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24  25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

Wuhan SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan

Tel. +86 27 84478388
Fax +86 27  84478389
wuhan@sew-eurodrive.cn

Xi'An SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development 
Zone
Xi'An 710065

Tel. +86 29 68686262
Fax +86 29 68686311
xian@sew-eurodrive.cn

Muiden huoltopisteiden yhteystiedot Kiinassa pyynnöstä.
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Kolumbia

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. 
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
sewcol@sew-eurodrive.com.co

Kreikka

Myynti
Huolto

Ateena Christ. Boznos & Son S.A.
12, K. Mavromichali Street
P.O. Box 80136
GR-18545 Piraeus 

Tel. +30 2 1042 251-34 
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Kroatia

Myynti
Huolto

Zagreb KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@inet.hr

Latvia

Myynti Riika SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Libanon

Myynti Beirut Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
ssacar@info.com.lb

Jordania
Kuwait
Saudi-Arabia
Syyria

Beirut Middle East Drives S.A.L.  (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut

Tel. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
info@medrives.com
http://www.medrives.com 

Liettua

Myynti Alytus UAB Irseva
Statybininku 106C
LT-63431 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt

Luxemburg

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Bryssel CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.lu
info@caron-vector.be

Malesia

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD 
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my

Marokko

Myynti Casablanca Afit
Route D’El Jadida
KM 14 RP8
Province de Nouaceur
Commune Rurale de Bouskoura
MA 20300 Casablanca

Tel. +212 522633700
Fax +212 522621588
fatima.haquiq@premium.net.ma
http://www.groupe-premium.com
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Meksiko

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Norja

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Moss SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Norsunluurannikko

Myynti Abidjan SICA
Société industrielle & commerciale pour 
l'Afrique
165, Boulevard de Marseille
26 BP 1115 Abidjan 26

Tel. +225 21 25 79 44
Fax +225 21 25 88 28
sicamot@aviso.ci

Pakistan

Myynti Karachi Industrial Power Drives
Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central 
Commercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8, 
Karachi

Tel. +92 21 452 9369
Fax +92-21-454 7365
seweurodrive@cyber.net.pk

Peru

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES 
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Portugali

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15 
P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Puola

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Łódź SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5 
PL-92-518 Łódź

Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 45
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

24 tunnin palvelu Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)

serwis@sew-eurodrive.pl

Romania

Myynti
Huolto

Bukarest Sialco Trading SRL 
str. Madrid nr.4 
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170 
sialco@sialco.ro

Ruotsi

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Jönköping SEW-EURODRIVE  AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003  Jönköping

Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
jonkoping@sew.se
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Senegal

Myynti Dakar SENEMECA 
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque 
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
senemeca@sentoo.sn
http://www.senemeca.com

Serbia

Myynti Belgrad DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288 
0393
Fax +381 11 347 1337
office@dipar.rs

Singapore

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. 
No 9, Tuas Drive 2 
Jurong Industrial Estate 
Singapore 638644

Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Slovakia

Myynti Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava

Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
sew@sew-eurodrive.sk
http://www.sew-eurodrive.sk

Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
sew@sew-eurodrive.sk

Košice SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice

Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
sew@sew-eurodrive.sk

Slovenia

Myynti
Huolto

Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

Suomi

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Lahti SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie  4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3  780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

Tuotantolaitos
Kokoonpano

Karkkila SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Sveitsi

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Basel Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10 
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Tanska

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Kööpenhamina SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk
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Thaimaa

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang 
Chonburi 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Tunesia

Myynti Tunis T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana

Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
tms@tms.com.tn

Turkki

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Istanbul SEW-EURODRIVE 
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. 
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 
TR-34846 Maltepe ISTANBUL

Tel. +90 216 4419163 / 4419164
Fax +90 216 3055867
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

Tšekin tasavalta

Myynti Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha 
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 -  Vokovice

Tel. +420 255 709 601
Fax +420 220 121 237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Ukraina

Myynti
Huolto

Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

Unkari

Myynti
Huolto

Budapest SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu

USA

Tuotantolaitos
Kokoonpano
Myynti
Huolto

Kaakkois-
Yhdysvallat

SEW-EURODRIVE INC. 
1295 Old Spartanburg Highway 
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Koillis-
Yhdysvallat

SEW-EURODRIVE INC. 
Pureland Ind. Complex 
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

Keskilänsi SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street 
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
cstroy@seweurodrive.com

Lounais-
Yhdysvallat

SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way 
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Länsi-
Yhdysvallat

SEW-EURODRIVE INC. 
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

Muiden huoltopisteiden yhteystiedot USA:ssa pyynnöstä.
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Uusi-Seelanti

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
P.O. Box 58-428 
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Valko-Venäjä

Myynti Minsk SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 (17) 298 38 50
Fax +375 (17) 29838 50
sales@sew.by

Venezuela

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net

Venäjä

Kokoonpano
Myynti
Huolto

Pietari ZAO SEW-EURODRIVE 
P.O. Box 36 
195220 St. Petersburg Russia

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Vietnam

Myynti Hồ Chí Minhin 
kaupunki

Nam Trung Co., Ltd
91 - 93 Tran Minh Quyen Street,
District 10, HCMC

Tel. +84 8 8301026
Fax +84 8 8392223
namtrungco@hcm.vnn.vn

Viro

Myynti Tallin ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
veiko.soots@alas-kuul.ee

Yhdistyneet arabiemiirikunnat

Myynti
Huolto

Sharjah Copam Middle East (FZC)
Sharjah Airport International Free Zone
P.O. Box 120709
Sharjah

Tel. +971 6 5578-488
Fax +971 6 5578-499
copam_me@eim.ae



SEW-EURODRIVE – Driving the world



Mikä saa maailman liikkeelle

Ihmiset, jotka oivaltavat 
asiat nopeammin ja 
kehittävät tulevaisuutta 
yhteistyössä kanssasi.

Asiakaspalvelu, joka on 
ulottuvillasi kaikkialla 
maailmassa.

Käyttölaitteet ja ohjausjärjestelmät,
 joiden avulla saat aikaan 
enemmän – automaattisesti.

Kattava osaaminen 
aikamme tärkeimmillä 
toimialoilla.

Tinkimätön laatu ja korkeat 
laatustandardit, jotka 
osaltaan helpottavat 
päivittäistä työntekoa.

Läsnäolo ympäri maailmaa – 
ratkaisut joutuisasti ja 
vakuuttavalla tavalla.
Kaikkialla.

Innovatiiviset ideat, joista 
jo huomenna löytyvät 
ylihuomisen ratkaisut.

Internet-sivustojen 
vankka toteutus – 
tarkat tuotetiedot ja 
ohjelmistopäivitykset kellon 
ympäri päivästä päivään.

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut

SEW-EURODRIVE
Driving the world

www.sew-eurodrive.com

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal, Germany
Puhelin +49 7251 75-0 · Faksi +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com
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